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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите с писма с вх. № Е-13-210-12 от 18.04.2022 г. и с вх.  №  Е-13-210-23 от 08.07.2022 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., посл. ред. ДВ, бр. 2 от 2022 г.) 

№ на 

разпоредба 

Съществуващ текст Предложения за изменение и 

допълнение 

Мотиви Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за изменение и 

допълнение 

Чл. 13 Чл. 13. Процедурата по регистрация на 

борсов пазар на електрическа енергия 

включва: 

5. получаване на сертификат за 

успешно преминато обучение; 

6. предоставяне на достъп. 

7. няма съществуващ текст. 

Чл. 13. Процедурата по 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия включва: 

5. получаване на сертификат за 

работа с електронните системи за 

търговия за съответния пазарен 

сегмент; 

6. предоставяне на достъп до 

електронните системи за търговия 

и електронните системи за 

сетълмент; 

7. сключване на споразумение за 

самофактуриране - за пазарни 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“. 

Предложението предвижда 

въвеждане на дейност по 

самофактуриране от страна на 

БНЕБ ЕАД по смисъла на Закона 

за данък върху добавената 

стойност (ЗДДС) и Правилника за 

прилагане на Закона за данък 

върху добавената стойност 

(ППЗДДС). Според оператора 

законодателството изисква 

самофактурирането да се 

осъществява чрез самостоятелен 

документ (споразумение), 

подписано от страните, за което 

следва да бъде уведомена 

Националната агенция за 

приходите от страна на 

търговските участници. 

Правата и задълженията на 

страните във връзка със 

самофактурирането ще бъдат 

регламентирани в споразумението 

за самофактуриране, като в 

ПРОБПЕЕ следва да се създаде 

основанието за сключване на 

такова споразумение между БНЕБ 

Предложението се приема. 
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ЕАД и търговските участници. С 

предлаганата промяна на чл. 13 

сключването на споразумение за 

самофактуриране ще стане 

елемент от фактическия състав на 

регистрацията на търговски 

участник на борсовия пазар на 

електрическа енергия, що се 

отнася до пазарните сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“. БНЕБ ЕАД предлага 

споразумението за 

самофактуриране да е част от 

задължителните елементи за 

регистрация на борсов пазар на 

електрическа енергия, сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“, тъй като в противен 

случай, ако подписването на 

споразумението не е 

задължително, е възможно да 

възникне хипотеза, при която 

борсовият оператор да се задължи 

да самофактурира за част от 

търговските участници, докато 

други – при липса на нормативно 

установено задължение, да 

откажат да сключат 

споразумението и да фактурират 

сами, което ще доведе до 

административна тежест за БНЕБ 

ЕАД, невъзможност за 

унифициране на процеса по 

фактуриране за всички търговски 

участници и затруднения за 
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поддържане на счетоводна 

изрядност. 

Изменението на точка 5 е 

необходимо поради промени в 

процедурата по предоставяне на 

достъпи до електронните системи 

за търговия на отговорниците за 

търговия. 

Чл. 20 Чл. 20. В срок до 15 (петнадесет) 

работни дни от датата на сключване на 

договора за участие търговският 

участник: 

3. няма съществуващ текст. 

Чл. 20. В срок до 15 (петнадесет) 

работни дни от датата на 

сключване на договора за участие 

търговският участник: 

3. сключва споразумение за 

самофактуриране с БНЕБ ЕАД при 

регистрация на пазарен сегмент 

„Ден напред“ и/или пазарен 

сегмент „В рамките на деня“. 

Въз основа на мотивите относно 

допълнението на чл. 13 БНЕБ 

ЕАД предлага да се въведе 

задължение в срок от 15 работни 

дни от датата на сключване на 

договор за участие на 

организиран борсов пазар на 

електрическа енергия търговският 

участник да сключи и 

споразумение за самофактуриране 

с БНЕБ ЕАД, тъй като при липса 

на нормативно установен срок е 

възможно да се получи 

необосновано забавяне на 

регистрацията на търговските 

участници на борсовия пазар. 

Предложението се приема. 

Чл. 24 Чл. 24. (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. 

(3) Единствено посочените в ал. 1 

отговорници за търговия имат право да 

осъществяват кореспонденция от името 

Чл. 24. (2) Всеки отговорник за 

търговия е длъжен успешно да 

положи тест за проверка на 

познанията му относно тези 

правила и за работа със 

съответната ЕСТ съгласно 

Инструкция № 1 „Обучение и 

сертифициране“, публикувана на 

интернет страницата на БНЕБ – 

ЕАД. 

Предложението за промяна на ал. 

2 се налага във връзка с промяна 

на процедурата по оторизация на 

лицата, които са посочени като 

отговорници за търговия. 

Създава се нова ал. 3, в която се 

регламентира възможността всеки 

отговорник за търговия да 

премине обучение за запознаване 

с ПРОБПЕЕ и работа със 

Предложението се приема. 
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на съответния търговски участник и да 

изпращат съобщения/нотификации във 

връзка с технически проблеми или 

проблеми от друго естество, свързани с 

функционирането на ЕСТ. 

(4) няма съществуващ текст. 

(3) (нова) Всеки търговски 

участник има право да подаде 

заявление за провеждане на 

обучение с отговорник за търговия 

за запознаване с тези правила и 

работа със съответната ЕСТ. 

(4) (стара 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. 

съответната електронна система 

за търговия. 

Досегашната алинея 3 става 

алинея 4. 

Чл. 28 Чл. 28. (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. 28. (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 и 

сертифициране“, публикувана на 

интернет страницата на БНЕБ – 

ЕАД. 

Предложението за промяна на ал. 

2 се налага във връзка с промяна 

на процедурата по оторизация на 

лицата, които са посочени като 

отговорници за търговия. 

Предложението се приема. 

Чл. 55 Чл. 55. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „В рамките на деня" и 

техните параметри са дефинирани в 

Инструкция „Спецификация на 

търгуваните продукти". 

 

Чл. 55. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „В рамките на 

деня" и техните параметри са 

дефинирани в Инструкция № 6 

„Спецификация на търгуваните 

продукти". 

Целта на допълването на нормата 

е всички инструкции, издавани от 

БНЕБ ЕАД на основание норми 

от ПРОБПЕЕ, да имат свой 

индивидуален номер при 

непрекъснатост на номерацията. 

Предложението се приема. 
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Чл. 66 Чл. 66. Достъпните за търговия в ЕСТ-

РД часови продукти обхващат 

следващите от 9 до 32 часа на доставка, 

като нови достъпни за търгуване 

продукти се добавят в ЕСТ ежедневно 

в 14 ч. 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. 66. Достъпните за търговия в 

ЕСТ-РД продукти обхващат 

следващите от 9 до 32 часови 

интервала на доставка или 

съответно 36 до 128 

петнадесетминути интервала, като 

нови достъпни за търгуване 

продукти се добавят в ЕСТ 

ежедневно в 14 ч. 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. 

Според оператора предложеното 

допълнение с 15- минутните 

продукти се налага с оглед на 

задължението на всички НОПЕ в 

съответствие с чл. 8, ал.2 от 

Регламент (ЕС) 2019/943 на 

Европейския парламент и на 

Съвета от 5 юни 2019 година 

относно вътрешния пазар на 

електроенергия от една страна, а 

от друга във връзка с дерогацията, 

предоставена от КЕВР на ЕСО 

ЕАД отново съгласно чл. 8, т. 4 от 

Регламент (ЕС) 2019/943. 

Предложението се приема. 

Чл. 68 Чл. 68. 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 

ч. в деня на доставката. 

Чл. 68. Всеки ден на доставка се 

състои съответно от: 

1. Двадесет и четири (24) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от 1 (един) час, 

като първият интервал на доставка 

започва от 00,00 ч. в деня на 

доставката; 

2. Деветдесет и шест (96) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от 15 минути, като 

първият интервал на доставка 

започва от 00,00 ч. в деня на 

доставката. 

Допълнението е необходимо с цел 

определяне на основните 

параметри на новите продукти и 

установяването на паралел с вече 

съществуващите часови 

продукти. 

Предложението се приема. 

Чл. 69 Чл. 69. 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 – 

Чл. 69. При преминаване от лятно 

към зимно часово време денят на 

доставка се състои от: 

1. Двадесет и пет (25) 

последователни интервала на 

Допълнението е необходимо с цел 

внасяне на яснота при 

преминаване от лятно към зимно 

часово време за новите продукти 

и установяването на паралел с 

Предложението се приема. 
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03,00 ч. се повтаря 2 (два) пъти. доставка, като часовият интервал 

между 02,00 – 03,00 ч. се повтаря 2 

(два) пъти; 

2. Сто (100) последователни 

интервала на доставка, всеки от 15 

минути, като интервалите между 

02,00 – 03,00 ч. се повтарят 2 (два) 

пъти. 

вече съществуващите часови 

продукти. 

Чл. 70 Чл. 70. 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 ч. се премахва. 

Чл. 70. При преминаване от зимно 

към лятно часово време денят на 

доставка се състои от: 

1. Двадесет и три (23) 

последователни интервала на 

доставка, като часовият интервал 

между 02,00 – 03,00 ч. се премахва; 

2. Деветдесет и два (92) 

последователни интервала на 

доставка, всеки от 15 минути, като 

интервалите между 02,00 – 03,00 ч. 

се премахват. 

Допълнението е необходимо с цел 

внасяне на яснота при 

преминаване от зимно към лятно 

часово време за новите продукти 

и установяването на паралел с 

вече съществуващите часови 

продукти. 

Предложението се приема. 

Чл. 87 Чл. 87. Референтните цени и 

количества, които БНЕБ – ЕАД 

публикува на интернет страницата си, 

включват: 

1. минималната от всички цени на 

сключените сделки за всеки търгуван 

часови продукт;  

2. максималната от всички цени на 

сключените сделки за всеки търгуван 

часови продукт;  

3. последна регистрирана цена (цената 

на последната сключена сделка) за 

Чл. 87. Референтните цени и 

количества, които БНЕБ – ЕАД 

публикува на интернет страницата 

си, включват: 

1. минималната от всички цени на 

сключените сделки за всеки 

търгуван продукт;  

2. максималната от всички цени на 

сключените сделки за всеки 

търгуван продукт;  

3. последна регистрирана цена 

(цената на последната сключена 

Премахването на определението 

„часови“ позволява разширяване 

на обхвата на нормата и 

включване на 15-минутни 

продукти. 

Предложението се приема. 
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всеки търгуван часови продукт;  

4. среднопретеглена цена на 

сключените сделки за всеки търгуван 

часови продукт;  

5. търгуван обем в MWh за всеки 

търгуван часови продукт. 

сделка) за всеки търгуван продукт;  

4. среднопретеглена цена на 

сключените сделки за всеки 

търгуван продукт;  

5. търгуван обем в MWh за всеки 

търгуван  продукт. 

Чл. 99 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". 

Чл. 99. Търгуваните продукти на 

пазарен сегмент „Ден напред" и 

техните параметри, както и 

критериите за тяхното активиране 

и съпоставяне, са дефинирани в 

Инструкция № 6 „Спецификация на 

търгуваните продукти". 

Целта на допълването на нормата 

е всички инструкции, издавани от 

БНЕБ ЕАД на основание норми 

от ПРОБПЕЕ, да имат свой 

индивидуален номер при 

непрекъснатост на номерацията. 

Предложението се приема. 

Чл. 122 Чл. 122. ЕСТ-ДН допуска въвеждането 

на предложения за покупка и продажба 

в евро и в левове. 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-късно от 3 (три) 

работни дни преди деня, в който желае 

промяната да бъде отразена. 

Чл. 122. ЕСТ-ДН допуска 

въвеждането на предложения за 

покупка и продажба в евро. 

Предложението за промяна на 

валутата се прави с оглед 

необходимостта да се избегне 

превалутиране от лева в евро и от 

евро в лева при изчисленията на 

резултатите. Превалутирането 

създава значителни неудобства, 

особено предвид факта, че на 

11.05.2021 г. България се 

присъедини към единния 

европейски пазар на 

електроенергия „Ден напред“ 

(SDAC) чрез границата с Гърция, 

а от 27.10.2021 г. България вече е 

напълно интегрирана към 

европейския пазар на 

електроенергия „Ден напред“ чрез 

границата с Румъния. 

В допълнение, следва да се има 

предвид, че индикативната дата за 

Предложението не се приема. 

До присъединяването на Р 

България към еврозоната - 1 

януари 2024 г. левът е 

официална валута на страната, 

като предложението на БНЕБ 

ЕАД би създало значителни 

неудобства за пазарните 

участници.  
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присъединяването на страната ни 

към еврозоната е 1 януари 2024 г. 

и тя е много близо. Според 

проекта на Национален план за 

въвеждане на еврото в Република 

България, публикуван през месец 

юли 2021 г., за въвеждането на 

еврото българските власти 

избират сценарий без преходен 

период, т.е. датата на приемане на 

еврото съвпада с въвеждане на 

еврото като официална 

разплащателна единица. 

След приемането на предлаганата 

промяна ще се уеднакви валутата 

на офериране на пазарните 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, тъй като на 

последния сегмент офертите и 

понастоящем се подават в евро на 

основание чл. 71, т. 6 ПРОБПЕЕ. 

Чл. 123 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. 

Да се отмени. Предложението за отмяна на 

разпоредбата на чл. 123 е в 

синхрон с предложената промяна 

по чл. 122. Освен това, 

изискването офертата, подадена 

от търговски участник в ЕСТ-ДН 

в евро, да съдържа цени в 

евро/MWh до 2 знака след 

десетичната запетая и количества 

до 1 знак след десетичната 

запетая, вече е получило своята 

нормативна регламентация в чл. 

124. 

Предложението не се приема, 

предвид отхвърлянето на 

предложението за изменение на 

чл. 122. 
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Чл. 127 Чл. 127. След постъпване на 

предложение в ЕСТ-ДН се стартира 

процесът на проверката на данните. 

Извършват се следните основни 

проверки на въведените стойности: 

3. проверка за формата на стойностите, 

участващи в двойките цена-количество, 

които следва да бъдат в съответствие с 

посочените в чл. 123 и 124. 

Чл. 127. След постъпване на 

предложение в ЕСТ-ДН се стартира 

процесът на проверката на данните. 

Извършват се следните основни 

проверки на въведените стойности: 

3. проверка за формата на 

стойностите, участващи в двойките 

цена-количество, които следва да 

бъдат в съответствие с чл. 124. 

Предложението се прави с оглед 

предлаганата отмяна на 

разпоредбата на чл. 123. Не би 

било юридически издържано 

правилата да съдържат препратки 

към отменени норми. 

Предложението не се приема, 

предвид отхвърлянето на 

предложението за изменение на 

чл. 123. 

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. 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 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. 

Чл. 148. (1) При извънредни 

ситуации, свързани със закъснение 

на изчисляването на резултатите от 

търговията от страна на 

обединението SDAC и алгоритъма 

Euphemia, в случай на частично 

или пълно разединение на пазарите 

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 

напред“. 

(2) При обявяване на пълно или 

частично 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, 

Промяната е свързана с 

прецизиране на текста и 

синхронизирането му с 

действащите процедури в SDAC. 

Предложението се приема. 
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операторът може да обяви времеви 

период с възможност за повторно 

въвеждане или коригиране на 

оферти, но не по-къс от 10 (десет) 

минути. 

Чл. 149 Чл. 149. При невъзможност от страна 

на алгоритъма Euphemia да завърши 

калкулацията на клиринговите цени и 

търгуваните количества до 15,00 ч., 

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). 

Чл. 149. При невъзможност от 

страна на алгоритъма Euphemia да 

завърши калкулацията на 

клиринговите цени и търгуваните 

количества до 16,00 ч., 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 последния 

предходен неработен ден, в случай 

че денят на доставка е неработен 

ден. Търгуваните количества 

остават равни на 0 (нула). При 

анулиране на борсовата сесия 

всички подадени оферти в ЕСТ-ДН 

с ден на доставка, следващ деня на 

търговия, се анулират. 

От една страна, с предлаганата 

промяна се цели прецизиране на 

текста. 

От друга страна, налице е 

необходимост от удължаване на 

крайния срок за известяване на 

търговски графици за обмен на 

електрическа енергия, резултат от 

търгуваните количества на 

сегмент „Ден напред“ от страна 

на БНЕБ ЕАД. Предложението за 

изменение на нормата е във 

връзка с предстоящата промяна 

на оперативните срокове за 

частично и пълно разделение на 

пазарите (partial and full 

decoupling deadlines), които 

трябва да влязат в сила заедно със 

стартирането на проекта CORE 

FB. 

Промяната предвижда 

удължаване на крайния срок за 

обявяване на резултати от тръжна 

сесия на сегмент „Ден напред“ до 

16:00 ЦЕВ. Промяната се налага с 

цел намаляване на риска от 

анулиране на тръжна сесия на 

сегмента. 

Предложението се приема. 

Чл. 151 Чл. 151. Цените се публикуват в левове Чл. 151. Цените се публикуват в Във връзка с посочени по-горе Предложението не се приема, 
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за MWh, като се публикуват до втория 

знак след десетичната запетая, а 

изтъргуваното количество 

електрическа енергия – до първия знак 

след десетичната запетая. 

евро за MWh, като се публикуват 

до втория знак след десетичната 

запетая, а изтъргуваното 

количество електрическа енергия – 

до първия знак след десетичната 

запетая. 

мотиви. Като допълнителни 

мотиви могат да бъдат посочени 

необходимостта от уеднаквяване 

на практиката на БНЕБ ЕАД с 

тази на останалите европейски 

борсови оператори за 

публикуване на цените в евро, 

както и постигането на 

съответствие с чл. 71, т. 6 от 

ПРОБПЕЕ, който предвижда 

еврото като валута на офериране 

на пазарен сегмент „В рамките на 

деня“. 

предвид изложените по-горе 

аргументи. 

Чл. 159 Чл. 159. Всички параметри на 

офертите, които се подават на пазарен 

сегмент „Двустранни договори", са 

дефинирани в Инструкция 

„Спецификация на търгуваните 

продукти". 

Чл. 159. Всички параметри на 

офертите, които се подават на 

пазарен сегмент „Двустранни 

договори", са дефинирани в 

Инструкция № 6 „Спецификация на 

търгуваните продукти". 

Целта на допълването на нормата 

е инструкцията да бъде посочена 

с нейния индивидуален номер, а 

именно № 6. 

Предложението се приема. 

Чл. 167 Чл. 167. Търгуваните продукти на 

екран „Непрекъсната търговия" са 

дефинирани в Инструкция 

„Спецификация на търгуваните 

продукти". 

Чл. 167. Търгуваните продукти на 

екран „Непрекъсната търговия" са 

дефинирани в Инструкция № 6 

„Спецификация на търгуваните 

продукти". 

Целта на допълването на нормата 

е инструкцията да бъде посочена 

с нейния индивидуален номер, а 

именно № 6. 

Предложението се приема. 

Чл. 170 Чл. 170. 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 ч. до 14,30 ч. включително, като 

времетраенето на всеки търг е 10 

Чл. 170. Търгуваните продукти на 

екран „Търгове" и техните 

параметри са дефинирани в 

Инструкция № 6 „Спецификация на 

търгуваните продукти", като: 

1. търгове се провеждат всеки 

работен ден на всеки 30 (тридесет) 

минути от 09,00 ч. до 14,30 ч. 

включително, като времетраенето 

Целта на допълването на нормата 

е инструкцията да бъде посочена 

с индивидуалния и номер, а 

именно № 6. 

Предложението се приема. 
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(десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг е до 

14,00 ч. на предходния работен ден 

спрямо датата на провеждане на търга. 

на всеки търг е 10 (десет) минути; 

2. крайният срок за подаване на 

заявление за иницииране на търг е 

до 14,00 ч. на предходния работен 

ден спрямо датата на провеждане 

на търга. 

Чл. 215 Чл. 215. Всички плащания по глава 

осма, дължими на БНЕБ – ЕАД по 

силата на тези правила, подлежат на 

плащане в срок до 5 (пет) работни дни, 

след като бъдат предявени писмено от 

БНЕБ – ЕАД. 

Чл. 215. Всички плащания по глава 

осма, дължими на БНЕБ – ЕАД по 

силата на тези правила, подлежат 

на плащане в срок до 5 (пет) 

работни дни, след като бъдат 

предявени писмено от БНЕБ – 

ЕАД, освен в случаите, в които 

операторът е определил по-кратък 

срок или такъв се предвижда в тези 

правила. 

Според БНЕБ ЕАД нормата в 

актуалната ѝ редакция ще бъде в 

противоречие с предлаганото 

въвеждане на ежедневно 

фактуриране и разплащане. 

Посоченият в разпоредбата срок - 

до 5 (пет) работни дни е 

прекалено дълъг и не съответства 

на намерението на БНЕБ ЕАД да 

управлява финансовия риск по 

най-добрия и ефективен начин. 

Предложението се приема по 

принцип в редaкция: 

Чл. 215. Всички плащания по 

глава осма, дължими на БНЕБ – 

ЕАД по силата на тези правила, 

подлежат на плащане в срок до 

5 (пет) работни дни, след като 

бъдат предявени писмено от 

БНЕБ – ЕАД, освен в случаите, 

в които в тези правила се 

предвижда по-кратък срок. 

Чл. 226 Чл. 226. 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. 224 в 

срок до 3 (три) работни дни, като за 

посочения период операторът 

отстранява търговския участник от 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел VІІ 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 ІІІ. 

Чл. 226. (1) При усвояване и/или 

блокиране на част или на цялото 

минимално обезпечение на пазарни 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“ от страна на 

оператора, търговският участник е 

задължен да го възстанови до 

изискуемия размер съгласно чл. 

224 в срок до 3 (три) работни дни, 

като за посочения период 

операторът отстранява търговския 

участник от съответния пазарен 

сегмент при условията на раздел 

VІІ от тази глава. При 

невъзстановен размер на 

минималното обезпечение в 

указания срок операторът изключва 

С предложеното изменение се 

предвижда преди отстраняване на 

търговския участник да му бъде 

предоставена възможност да 

възстанови минималното 

обезпечение до изискуемия 

размер и едва при неизпълнение 

следва отстраняване. 

Предложението се приема. 
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търговския участник от участие на 

борсов пазар на електрическа 

енергия при условията на глава 

трета, раздел ІІІ. 

(2) При усвояване и/или блокиране 

на част или на цялото минимално 

обезпечение на пазарен сегмент 

„Двустранни договори“ от страна 

на оператора, търговският участник 

е задължен да го възстанови до 

изискуемия размер съгласно чл. 

224 в срок до 1 (един) работен ден. 

В случай, че минималното 

обезпечение не е възстановено в 

указания срок, операторът 

отстранява търговския участник от 

съответния пазарен сегмент при 

условията на раздел VІІ от тази 

глава и указва нов срок за 

изпълнение. При невъзстановен 

размер на минималното 

обезпечение в указания срок 

операторът изключва търговския 

участник от участие на борсов 

пазар на електрическа енергия по 

реда и при условията на глава 

трета, раздел ІІІ. 

Чл. 229 Чл. 229. 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 

Чл. 229. (1) 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 

С оглед динамиката на пазара на 

електрическа енергия, 

наблюдаващия се ръст на цените 

на енергията и необходимостта от 

ефективно управление на 

финансовия риск, включително 

чрез балансиране на 

Предложението се приема. 
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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. 

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. 

(2) Стойността на риск параметъра 

се изчислява поне веднъж на всеки 

шест месеца. 

имуществените права и интереси 

както на борсовия оператор, така 

и на търговските участници, се 

въвежда изчисляване на 

стойността на риск параметъра с 

периодичност не повече от шест 

месеца. Така предлаганата 

редакция изисква изчисляване на 

риск параметъра поне веднъж на 

всеки шест месеца, но не 

ограничава борсовия оператор, 

при необходимост, да прави това 

през по-кратки интервали от 

време. 

Чл. 246 Чл. 246. Всеки работен ден БНЕБ ЕАД 

издава фактури, които изпраща на 

търговските участници, включващи 

всички присъщи суми според Тарифата 

за таксите на БНЕБ ЕАД, както и 

описаните по-долу количества 

електрическа енергия: 

1. за пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ се фактурират количествата, 

които са доставени на предходния 

работен ден; при поредица от 

неработни дни търгуваните и 

доставени през неработните дни 

количества се фактурират в първия 

работен ден, следващ неработните дни; 

издадените фактури са с падеж денят, 

следващ деня на издаване на 

фактурата; 

2. за пазарен сегмент „Ден напред“ се 

фактурират количествата, които ще 

бъдат доставени на следващия ден; 

Чл. 246. (1) При реализирани 

сделки за покупка на електрическа 

енергия от търговските участници 

БНЕБ ЕАД ежедневно издава 

фактури, като: 

1. за пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ се фактурират количествата, 

които са доставени през 

предходния работен ден, както и 

дължимите суми по Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД. При 

поредица от неработни дни 

търгуваните и доставени през 

неработните дни количества се 

фактурират в първия работен ден, 

следващ неработните дни при 

спазване на изискванията на Закона 

за данък върху добавената 

стойност; 

2. за пазарен сегмент „Ден напред“ 

се фактурират количествата, които 

Според дружеството редакцията е 

необходима, за да се прецизират 

текстовете относно 

фактурирането от страна на БНЕБ 

ЕАД при реализирани сделки за 

покупка на електрическа енергия 

от търговските участници на 

пазарни сегменти „Ден напред“ и 

„В рамките на деня“. 

Падежът е изведен в 

самостоятелна алинея за 

прецизност, като е посочен 

начинът, по който ще се изпращат 

фактурите. 

Предложението се приема. 
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при поредица от неработни дни 

търгуваните през неработните дни 

количества се фактурират в първия 

работен ден, следващ неработните 

дни; издадените фактури са с падеж 

денят, следващ деня на издаване на 

фактурата. 

ще бъдат доставени на следващия 

ден, както и дължимите суми по 

Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД. 

При поредица от неработни дни 

търгуваните през неработните дни 

количества се фактурират в първия 

работен ден, следващ неработните 

дни при спазване на изискванията 

на Закона за данък върху 

добавената стойност. 

(2) При възникване на 

непредвидени обстоятелства по 

изключение сроковете за издаване 

на фактури по предходната алинея 

могат да бъдат удължени, но с не 

повече от един работен ден. 

(3) Издадените фактури са с падеж 

първия работен ден, следващ деня 

на издаване на фактурата. 

(4) Издадените фактури се 

изпращат от БНЕБ ЕАД на 

търговските участници през 

клиентски портал, опериран от 

БНЕБ ЕАД, като на търговските 

участници се осигурява достъп до 

документите чрез  потребителско 

име и парола, предоставени от 

БНЕБ ЕАД. 

(5) При невъзможност търговските 

участници да осъществят достъп до  

клиентския портал по предходната 

алинея издадените фактури могат 

да се изпращат от БНЕБ ЕАД по 

електронните пощи, посочени от 

търговските участници в 
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заявлението за регистрация и в 

договора за участие на организиран 

борсов пазар. 

Чл. 247 Чл. 247. Търговски участници, 

реализирали сделки за продажба на 

пазарен сегмент „В рамките на деня“, 

издават фактура и я изпращат на БНЕБ 

– ЕАД, съгласно един от изброените 

срокове: 

1. до края на първия работен ден, 

следващ деня на доставка; 

2. до 5-о число на текущия месец за 

предходния месец; 

3. до 16-о число на текущия месец за 

периода от 1-во до 15-о число и в 

последния ден от текущия месец за 

останалите дни. 

Нормата се отменя и се създава нов 

чл. 247а: 

 

Чл. 247а. (1) При реализирани 

сделки за продажба на 

електрическа енергия от 

търговските участници БНЕБ ЕАД 

ежедневно издава фактури, 

включително чрез 

самофактуриране по смисъла на чл. 

113, ал. 11 от Закона за данък върху 

добавената стойност, като: 

1. за пазарни сегменти „В рамките 

на деня“ и „Ден напред“ се 

фактурират дължимите суми по 

Тарифата за таксите на БНЕБ ЕАД; 

2. за пазарен сегмент „В рамките на 

деня“ се самофактурират 

количествата, които са доставени 

на предходния работен ден. При 

поредица от неработни дни 

търгуваните и доставени през 

неработните дни количества се 

самофактурират в първия работен 

ден, следващ неработните дни при 

спазване на изискванията на Закона 

за данък върху добавената 

стойност; 

3. за пазарен сегмент „Ден напред“ 

се самофактурират количествата, 

които ще бъдат доставени на 

следващия ден. При поредица от 

Досегашната разпоредба на чл. 

247 се отменя, тъй като БНЕБ 

ЕАД следва да премахне 

фактурирането до 5-то число на 

текущия месец за предходния 

месец, както и това до 16-о число 

на текущия месец за периода от 1-

во до 15-о число и в последния 

ден от текущия месец за 

останалите дни. Целта на 

предлаганата промяна е да 

уеднакви фактурирането и 

разплащането на БНЕБ ЕАД и 

търговските участници, като 

същите бъдат осъществявани 

ежедневно. Ежедневното 

фактуриране и разплащане по 

сключените сделки с 

електрическа енергия ще намали 

риска от забавено изпълнение на 

парични задължения на 

търговските участници, ще 

позволи на борсовия оператор по-

ефективно и ефикасно управление 

на финансовия риск и като краен 

резултат ще повиши сигурността 

и надеждността на организирания 

борсов пазар на електрическа 

енергия. Последното е особено 

важно в светлината на ръста на 

цените на енергията в 

общоевропейски мащаб. 

Предложението се приема, 

като текстът на предложения 

чл. 247а заменя  

съществуващия текст на чл. 

247. 
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неработни дни търгуваните през 

неработните дни количества се 

самофактурират в първия работен 

ден, следващ неработните дни при 

спазване на изискванията на Закона 

за данък върху добавената 

стойност. 

(2) Издадените фактури, 

включително чрез 

самофактуриране по ал. 1, са с 

падеж по чл. 246, ал. 3 и се 

изпращат от БНЕБ ЕАД на 

търговските участници по реда на 

чл. 246, ал. 4 и ал. 5. 

(3) Търговските участници са 

длъжни да включат фактурите, 

издадени чрез самофактуриране, в 

своите регистри по Закона за данък 

върху добавената стойност. 

(4) Правата и задълженията на 

страните във връзка със 

самофактурирането се съдържат в 

споразумението по чл. 20, т. 3 от 

тези правила. 

Същевременно, следва да се 

приемат нови текстове относно 

фактурирането и 

самофактурирането от страна на 

БНЕБ ЕАД при реализирани 

сделки за продажба на 

електрическа енергия от 

търговските участници на 

пазарни сегменти „Ден напред“ и 

„В рамките на деня“. Падежът е 

изведен в самостоятелна алинея, 

като е посочен начинът, по който 

ще се изпращат фактурите, 

включително издадените чрез 

самофактуриране. Добавена е 

разпоредба, която препраща към 

споразумението за 

самофактуриране относно 

конкретните права и задължения 

на страните, свързани със 

самофактурирането. 

Чл. 248 Чл. 248. Търговски участници, 

реализирали сделки за продажба на 

пазарен сегмент "Ден напред", издават 

фактура и я изпращат на БНЕБ – ЕАД, 

съгласно един от изброените срокове: 

1. до края на първия работен ден, 

следващ деня на търговия; 

2. до 5-о число на текущия месец за 

предходния месец; 

3. до 16-о число на текущия месец за 

периода от 1-во до 15-о число и в 

Да се отмени. В съответствие с изложените 

мотиви към предложените 

изменения на чл. 246 и чл. 247. 

Предложението се приема. 
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последния ден от текущия месец за 

останалите дни. 

Чл. 249 Чл. 249. 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. 

248, а БНЕБ – ЕАД, фактурира цялата 

абсолютна стойност на продажбата към 

съответните търговски участници 

съгласно сроковете по чл. 246 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 

търговските участници, реализирали 

сделки за покупка съгласно сроковете 

по чл. 246, а търговските участници 

фактурират цялата абсолютна стойност 

по сделката към БНЕБ – ЕАД, съгласно 

сроковете по чл. 248 с основание 

„Извършена услуга по покупко-

продажба на електрическа енергия на 

отрицателна цена“. 

Чл. 249. (1) При сделки, сключени 

на пазарни сегменти „В рамките на 

деня“ и „Ден напред“ на 

отрицателни цени: 

1. При реализирани сделки за 

покупка на електрическа енергия от 

търговските участници БНЕБ ЕАД 

издава фактури с нулеви стойности 

към търговските участници, а 

самофактурира цялата абсолютна 

стойност по сделката към БНЕБ 

ЕАД с основание „Извършена 

услуга по покупко-продажба на 

електрическа енергия на 

отрицателна цена“; 

2. При реализирани сделки за 

продажба на електрическа енергия 

от търговските участници БНЕБ 

ЕАД издава фактури чрез 

самофактуриране с нулева 

стойност към БНЕБ ЕАД, а 

фактурира цялата абсолютна 

стойност на продажбата към 

търговските участници с основание 

„Извършена услуга по покупко-

продажба на електрическа енергия 

на отрицателна цена“. 

(2) Издадените фактури, 

включително чрез 

самофактуриране по ал. 1, са с 

падеж по чл. 246, ал. 3, изпращат се 

от БНЕБ ЕАД на търговските 

участници по реда на чл. 246, ал. 4 

Редакцията е необходима с оглед 

въвеждане на механизъм по 

самофактуриране, като 

търговските участници не следва 

да издават фактури, а БНЕБ ЕАД 

ще издава както фактурите по 

настоящата хипотеза, така и 

самофактурираните фактури. 

Добавена е препратка относно 

падежа и изпращането на  

фактурите до търговските 

участници. Добавена е препратка 

и към споразумението за 

самофактуриране. 

Предложението се приема. 
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и ал. 5 и търговските участници са 

длъжни да спазват задълженията по 

чл. 247, ал. 3 от тези правила. 

(3) Правата и задълженията на 

страните във връзка със 

самофактурирането се съдържат в 

споразумението по чл. 20, т. 3 от 

тези правила. 

Чл. 253 Чл. 253. Търговски участници, 

реализирали нетна покупка, са длъжни 

да изпълнят своите задължения за 

разплащане чрез една от двете форми: 

1. на дневна база; 

2. на седмична база. 

Чл. 253. (1) Търговски участници, 

реализирали нетна покупка, са 

длъжни да изпълнят своите 

задължения за разплащане чрез 

една от двете платежни услуги: 

1. кредитен превод; 

2. директен дебит съгласно 

Инструкция № 5 „Плащане чрез 

директен дебит“ на БНЕБ ЕАД. 

(2) Разплащанията се осъществяват 

въз основа на издадените фактури, 

а когато са налице насрещни 

парични задължения - въз основа 

на документ за прихващане. 

 С оглед предлаганото ежедневно 

фактуриране и разплащане, 

платежната услуга директен 

дебит би била подходящо 

средство, което ще улесни 

търговските участници при 

извършването на плащания. 

Извършването на директен дебит 

се предвижда като една от 

възможните алтернативи, които 

търговските участници могат да 

изберат, като същевременно в 

точка 1 се запазва възможността 

за плащане чрез извършване на 

кредитен превод. 

Предложението се приема. 

Чл. 254 Чл. 254. С цел спазване на 

задълженията, съдържащи се в 

разпоредбите на чл. 206, т. 3, когато 

реализират нетна покупка, търговските 

участници са длъжни да спазват 

изискванията на чл. 231. 

Да се отмени. Търговските участници са 

задължени да спазват всички 

изисквания на ПРОБПЕЕ, поради 

което няма нужда от уточнението, 

което нормата съдържа. 

Предложението се приема. 

Чл. 255 Чл. 255. Търговски участници, избрали 

форма на разплащане съгласно чл. 253, 

т. 1 и реализирали нетна покупка, са 

длъжни да преведат дължимите суми, 

Чл. 255. Търговски участници, 

реализирали нетна покупка, са 

длъжни на падеж да заплащат 

дължимите суми, включително 

Редакцията на текста цели 

въвеждане единствено на 

ежедневно разплащане от страна 

на търговските участници при 

Предложението се приема. 
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включително тези, съдържащи се в 

Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, 

по определената за целта банкова 

сметка на оператора до 10,30 ч. в 

първия работен ден, следващ деня на 

издаване на фактурата. 

тези, съдържащи се в Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД, като 

определената за целта банкова 

сметка на оператора следва да бъде 

заверена със съответното плащане 

до 10,30 ч. в първия работен ден, 

следващ деня на издаване на 

фактурата. 

реализиране на нетни покупки на 

пазарни сегменти „Ден напред“ и 

„В рамките на деня“. 

Чл. 256 Чл. 256. (1) Търговски участници, 

избрали форма на разплащане съгласно 

чл. 253, т. 2 и реализирали нетна 

покупка, са длъжни да внесат сума по 

разплащателната сметка на БНЕБ – 

ЕАД, която да покрива нетната му 

покупка за седемдневен период, като се 

вземе предвид евентуално наличие на 

поредица от неработни дни. 

(2) Всеки работен ден след издаване на 

фактура БНЕБ – ЕАД, приспада 

стойността на покупката, включително 

дължимите такси, от сумата на 

съответния търговски участник. 

(3) Всеки търговски участник е длъжен 

да следи баланса на сумата за 

покриване на възникналите задължения 

за нетна покупка. 

(4) При изразходване на наличните 

средства преди края на седемдневния 

период съответният търговски 

участник преминава към форма за 

покриване на задълженията си на 

дневна база в съответствие с чл. 255. 

Да се отмени. Според БНЕБ ЕАД отмяната се 

налага предвид предложението за 

отмяна на разплащанията от 

страна на търговските участници 

на седмична база. 

Предложението се приема. 

Чл. 257 Чл. 257. БНЕБ ЕАД, заплаща 

задълженията си към нетните 

Да се отмени. Във връзка с предложението за 

създаване на нов чл. 247а. 
Предложението се приема. 
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продавачи: 

1. до третия работен ден, следващ деня 

на доставка, за количествата 

електрическа енергия, реализирани на 

пазарен сегмент „В рамките на деня“, 

при избрана форма за фактуриране 

съгласно чл. 247, т. 1, като от 

дължимата сума се приспада сумата на 

дължимите такси; 

2. до втория работен ден, следващ деня 

на доставка, за количествата 

електрическа енергия, реализирани на 

пазарен сегмент „Ден напред“, при 

избрана форма за фактуриране 

съгласно чл. 248, т. 1, като от 

дължимата сума се приспада сумата на 

дължимите такси; 

3. до втория работен ден, следващ деня 

на предоставяне на съответната 

фактура, при избрана форма за 

фактуриране в съответствие с чл. 247, 

т. 2 и 3 и чл. 248, т. 2 и 3, като от 

дължимата сума се приспада сумата на 

дължимите такси. 

Чл. 275  Чл. 275. При неизпълнение на 

задълженията за актуализиране размера 

на наличното обезпечение до размера 

на изискуемото съгласно раздел VІ 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 

Чл. 275. (1) При неизпълнение на 

задълженията за актуализиране 

размера на наличното обезпечение 

до размера на изискуемото 

съгласно изискванията по раздел 

шест от глава седма, БНЕБ ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задълженията, за 

което писмено уведомява 

търговския участник в 

едноседмичен срок от 

БНЕБ ЕАД предлага въвеждане 

на самостоятелна разпоредба 

относно констатирането на 

нарушенията, както и 

уведомяването на търговските 

участници за осъществено 

нарушение в писмена форма. 

Прецизират се началото на срока 

на действие на санкцията, 

броенето на нарушенията, както и 

изрично се посочват по сегменти 

Предложението се приема, 

като текстът на разпоредбата 

е прецизиран с оглед 

уеднаквяване на използваните 

термини: 

„Чл. 275. (1) При неизпълнение 

на задълженията за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до 

размера на изискуемото 

съгласно изискванията по раздел 
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на наличното обезпечение до размера 

на изискуемото за 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. 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. 

извършването; 

2. при трето неизпълнение на 

задължение за актуализиране 

размера на наличното обезпечение 

до размера на изискуемото в 

рамките на един месец, увеличава с 

0,04 BGN/MWh размера на такса 

сетълмент, определена в Тарифата 

за таксите на БНЕБ ЕАД, за период 

от един месец, считано от деня, 

следващ датата на уведомяването на 

търговския участник. При 

определяне на броя на нарушенията 

се вземат предвид нарушенията и на 

двата пазарни сегмента „В рамките 

на деня“ и „Ден напред“, като 

увеличението на такса сетълмент се 

прилага и за двата сегмента; 

3. отстранява търговския участник 

по реда и при условията на глава 

трета, раздел II от тези правила; 

когато търговският участник е 

регистриран на пазарни сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“, БНЕБ ЕАД го отстранява и 

от двата пазарни сегмента. 

(2) При всяко последващо 

неизпълнение на задължение за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до размера 

на изискуемото, осъществено в 

рамките на едномесечния срок на 

действие на санкцията по ал. 1, т. 2, 

операторът увеличава размера на 

такса сетълмент с нови 0,04 

таксите, които подлежат на 

увеличение. 

Направена е редакция по 

отношение на спирането на 

достъпа на търговския участник 

до пазарни сегменти „Ден 

напред“ и „В рамките на деня“ с 

цел такова действие да отговаря 

на общата част на правилата под 

формата на отстраняване и 

спазването на предвидената за 

това процедура. 

Добавена е самостоятелна алинея 

относно налагането на 

последващи санкции от страна на 

БНЕБ ЕАД при продължаващо 

извършване на нарушения от 

страна на търговския участник в 

рамките на срока на действие на 

първоначално наложените 

санкции. Според дружеството 

целта е да се премахнат всички 

неясноти относно налагането на 

санкциите и стимулиране на 

търговските участници да спазват 

правилата. 

VI от глава седма, БНЕБ ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задълженията, 

за което писмено уведомява 

търговския участник в 

едноседмичен срок от 

извършването; 

2. при трето неизпълнение на 

задължение за актуализиране 

размера на наличното 

обезпечение до размера на 

изискуемото в рамките на един 

месец, увеличава с 0,04 

BGN/MWh размера на такса 

сетълмент, определена в 

Тарифата за таксите на БНЕБ 

ЕАД, за период от един месец, 

считано от деня, следващ датата 

на уведомяването на търговския 

участник. При определяне на 

броя на неизпълненията се 

вземат предвид такива и на 

двата пазарни сегмента „В 

рамките на деня“ и „Ден 

напред“, като увеличението на 

такса сетълмент се прилага и за 

двата сегмента; 

3. отстранява търговския 

участник по реда и при 

условията на глава трета, раздел 

II от тези правила. Когато 

търговският участник е 

регистриран на пазарни 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, БНЕБ ЕАД го 
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BGN/MWh, като определя нов 

едномесечен срок за кумулативно 

действие на наложените санкции, 

считано от деня, следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник. 

отстранява и от двата пазарни 

сегмента. 

(2) При всяко последващо 

неизпълнение на задължение за 

актуализиране размера на 

наличното обезпечение до 

размера на изискуемото, 

осъществено в рамките на 

едномесечния срок на действие 

на санкцията по ал. 1, т. 2, 

операторът увеличава размера 

на такса сетълмент с нови 0,04 

BGN/MWh, като определя нов 

едномесечен срок за 

кумулативно действие на 

наложените санкции, считано от 

деня, следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник. 

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: 

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 

Чл. 276. (1) При неизпълнение на 

задължението по чл.231 за 

поддържане на размера на налично 

обезпечение по-голямо от общото 

задължение към оператора, БНЕБ  

ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задълженията, за 

което писмено уведомява 

търговския участник в 

едноседмичен срок от 

извършването; 

2. при трето неизпълнение на 

задълженията по чл. 231 в рамките 

на един месец, увеличава с 0,04  

BGN/MWh размера на такса 

В съответствие с мотивите за 

редакцията на чл. 275, но по 

отношение на неизпълнение на 

задълженията по чл.231. 

Предложението се приема, 

като текстът на разпоредбата 

е прецизиран с оглед 

уеднаквяване на използваните 

термини: 

 

„Чл. 276. (1) При неизпълнение 

на задължението по чл. 231 за 

поддържане на размера на 

налично обезпечение по-голямо 

от общото задължение към 

оператора, БНЕБ ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задълженията, 

за което писмено уведомява 

търговския участник в 
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определяне на броя на неизпълненията 

се вземат предвид тези и за двата 

пазарни сегмента „В рамките на деня“ 

и „Ден напред“; 

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; 

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. 

сетълмент, определена в Тарифата 

за таксите на БНЕБ ЕАД, за период 

от един месец, считано от деня, 

следващ датата на уведомяването 

на търговския участник. При 

определяне на броя на 

неизпълненията се вземат предвид 

нарушенията и на двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, като увеличението 

на такса сетълмент се прилага и за 

двата сегмента; 

3. може да изиска извънредно 

обезпечение в размер на 

стойността, с която общото 

задължение към оператора е 

надвишило наличното обезпечение, 

за срок от един месец; 

4. отстранява търговския участник 

по реда и при условията на глава 

трета, раздел II от тези правила; 

когато търговският участник е 

регистриран на пазарни сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“, БНЕБ ЕАД го отстранява и 

от двата пазарни сегмента. 

(2) При всяко последващо 

неизпълнение на задълженията по 

чл. 231, осъществено в рамките на 

едномесечния срок на действие на 

санкцията по ал. 1, т. 2, операторът 

увеличава размера на такса 

сетълмент с нови 0,04  BGN/MWh, 

като определя нов едномесечен 

срок за кумулативно действие на 

едноседмичен срок от 

извършването; 

2. при трето неизпълнение на 

задълженията по чл. 231 в 

рамките на един месец, 

увеличава с 0,04  BGN/MWh 

размера на такса сетълмент, 

определена в Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД, за период 

от един месец, считано от деня, 

следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник. При определяне на 

броя на неизпълненията се 

вземат предвид такива и на 

двата пазарни сегмента „В 

рамките на деня“ и „Ден 

напред“, като увеличението на 

такса сетълмент се прилага и за 

двата сегмента; 

3. може да изиска извънредно 

обезпечение в размер на 

стойността, с която общото 

задължение към оператора е 

надвишило наличното 

обезпечение, за срок от един 

месец; 

4. отстранява търговския 

участник по реда и при 

условията на глава трета, раздел 

II от тези правила. Когато 

търговският участник е 

регистриран на пазарни 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, БНЕБ ЕАД го 
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наложените санкции, следващ 

датата на уведомяването на 

търговския участник. 

отстранява и от двата пазарни 

сегмента. 

(2) При всяко последващо 

неизпълнение на задълженията 

по чл. 231, осъществено в 

рамките на едномесечния срок 

на действие на санкцията по ал. 

1, т. 2, операторът увеличава 

размера на такса сетълмент с 

нови 0,04  BGN/MWh, като 

определя нов едномесечен срок 

за кумулативно действие на 

наложените санкции, следващ 

датата на уведомяването на 

търговския участник.“. 

Чл. 277 Чл. 277. (1) При всяко последващо 

неизпълнение след тези по чл. 275 

и/или 276 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. 

Да се отмени. Според оператора съдържанието 

на разпоредбата е включено в 

текста на чл. 275 и чл. 276, поради 

което повторението е 

безпредметно. 

Предложението се приема. В 

тази връзка с оглед съобразяване 

на препратките към 

разглежданата разпоредба 

следва да се измени и чл. 278, 

като думите „по чл. 275, 276 и 

277“ се заменят с „по чл. 275 и 

276“. 

Чл. 279 Чл. 279. (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 пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ в 

рамките на период от един месец, като 

за определяне на броя на 

Чл. 279. (1) При неизпълнение в 

срок от страна на търговски 

участник на задължение за 

разплащане на пазарни сегменти „В 

рамките на деня“ и „Ден напред“ 

БНЕБ ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задължение за 

разплащане, за което писмено 

уведомява търговския участник в 

едноседмичен срок от 

В съответствие с мотивите за 

редакцията на чл. 275. 
Предложението се приема, 

като текстът на разпоредбата 

е прецизиран с оглед 

уеднаквяване на използваните 

термини: 

 

„Чл. 279. (1) При неизпълнение 

в срок от страна на търговски 

участник на задължение за 

разплащане на пазарни сегменти 

„В рамките на деня“ и „Ден 
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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. 

(4) Увеличаването на таксите по ал. 1, 2 

и 3 се извършва в двуседмичен срок от 

установяване на неизпълнението, но не 

по-късно от два месеца от 

извършването му. 

извършването; 

2. при трето поред неизпълнение на 

задължение за разплащане в 

рамките на един месец, увеличава с 

0,04 BGN/MWh размера на такса 

оборот, определена в Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД, за период от 

един месец, считано от деня, 

следващ датата на уведомяването 

на търговския участник. При 

определяне на броя на 

нарушенията се вземат предвид 

нарушенията и на двата пазарни 

сегмента „В рамките на деня“ и 

„Ден напред“, като увеличението 

на такса оборот се прилага и за 

двата сегмента; 

3. отстранява търговския участник 

по реда и при условията на глава 

трета, раздел II от тези правила.  

Когато търговският участник е 

регистриран на пазарни сегменти 

„Ден напред“ и „В рамките на 

деня“, БНЕБ ЕАД го отстранява и 

от двата пазарни сегмента. 

(2) При всяко последващо  

неизпълнение на задължение за 

разплащане в рамките на 

едномесечния срок на действие на 

санкцията по ал. 1, т. 2, операторът 

увеличава размера на такса оборот 

с нови 0,04 BGN/MWh, като 

определя нов едномесечен срок за 

кумулативно действие на 

наложените санкции, считано от 

напред“ БНЕБ ЕАД: 

1. констатира всяко едно 

неизпълнение на задължение за 

разплащане, за което писмено 

уведомява търговския участник 

в едноседмичен срок от 

извършването; 

2. при трето поред неизпълнение 

на задължение за разплащане в 

рамките на един месец, 

увеличава с 0,04 BGN/MWh 

размера на такса оборот, 

определена в Тарифата за 

таксите на БНЕБ ЕАД, за период 

от един месец, считано от деня, 

следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник. При определяне на 

броя на неизпълненията се 

вземат предвид такива и на 

двата пазарни сегмента „В 

рамките на деня“ и „Ден 

напред“, като увеличението на 

такса оборот се прилага и за 

двата сегмента; 

3. отстранява търговския 

участник по реда и при 

условията на глава трета, раздел 

II от тези правила. Когато 

търговският участник е 

регистриран на пазарни 

сегменти „Ден напред“ и „В 

рамките на деня“, БНЕБ ЕАД го 

отстранява и от двата пазарни 

сегмента. 
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деня, следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник. 

(2) При всяко последващо 

неизпълнение на задължение за 

разплащане в рамките на 

едномесечния срок на действие 

на санкцията по ал. 1, т. 2, 

операторът увеличава размера 

на такса оборот с нови 0,04 

BGN/MWh, като определя нов 

едномесечен срок за 

кумулативно действие на 

наложените санкции, считано от 

деня, следващ датата на 

уведомяването на търговския 

участник.“. 

 

Чл. 295 Чл. 295. (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". 

(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 

Чл. 295. (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 № 7 

„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 

Целта на допълването на нормата 

е всички инструкции, издавани от 

БНЕБ ЕАД на основание норми 

от ПРОБПЕЕ, да имат свой 

индивидуален номер при 

непрекъснатост на номерацията. 

Предложението се приема. 
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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. 

 

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. 312 Чл. 312. 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 от оторизиран орган за 

възникването ѝ. 

Чл. 312. 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. 

Предложението цели 

хармонизиране на нормата с 

разпоредбата на чл. 306 от 

Търговския закон, уреждаща 

института на непреодолима сила. 

Предложението се приема. 

Глава 11А Няма съществуващ текст. Глава 11А „Отговорност“ Според БНЕБ ЕАД 

предложението за въвеждане на 

нова глава със заглавие 

„Отговорност“ е мотивирано от 

обстоятелството, че понастоящем 

търговията на борсовия пазар на 

електрическа енергия се 

осъществява чрез електронна 

Предложението не се приема. 

Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 1 от 

Закона за енергетиката, 

лицензия се издава на лице, 

което  притежава технически и 

финансови възможности, 

материални и човешки ресурси 

и организационна структура за 
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система за търговия /ЕСТ/ - 

система с ограничен и 

непрехвърляем достъп. Всички 

технически проблеми и/или 

инциденти, водещи до цялостна 

невъзможност или неправилно 

функциониране на ЕСТ се считат 

за непреодолима сила, т.е. 

непредвидено или 

непредотвратимо събитие от 

извънреден характер. Предвид 

горното отговорността на 

оператора на борсов пазар следва 

да бъде ограничена единствено до 

случаите, когато загубите, 

пропуснатите ползи и сторените 

разходи по отношение на 

търговските участници са пряко 

причинени от умишлени действия 

или груба небрежност от страна 

на БНЕБ ЕАД, съответно 

служителите на оператора. 

Разпоредби със сходно 

съдържание за ограничаване на 

отговорността са предвидени в 

правилата за работа на борсов 

пазар и на други борсови 

оператори. 

изпълнение на нормативните 

изисквания за осъществяване на 

дейността по лицензията. 

Следователно, техническото 

обезпечаване на извършваната 

дейност е основно лицензионно 

задължение на дружеството, 

поради което не следва да се 

ограничава отговорността му 

при техническа неизправност на 

електронните системи, чрез 

които се осъществява борсовата 

търговия. 

 

Чл. 316а Няма съществуващ текст. Чл. 316а. Операторът не носи 

отговорност за претърпени загуби, 

пропуснати ползи, включително за 

направени разходи от страна на 

търговските участници, като 

следствие от възникнали 

технически проблеми и/или 

Виж по-горе мотивите за 

създаване на нова глава 11А. 
Предложението не се приема , 

поради изложеното по-горе. 
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инциденти, частична или цялостна 

невъзможност за опериране със 

съответната ЕСТ, използвана от 

участниците и/или по отношение 

на грешки при въвеждането на 

данните във връзка с търговията 

или разплащанията в резултат на 

осъществени сделки на борсовия 

пазар, освен в случаите, когато 

загубите, пропуснатите ползи и 

сторените разходи са пряко 

причинени от умишлени действия 

или груба небрежност от страна на 

БНЕБ. Всички технически 

проблеми и/или инциденти, водещи 

до цялостна невъзможност или 

неправилно функциониране на 

ЕСТ, се считат за непреодолима 

сила. 

Чл. 316б Няма съществуващ текст. Чл. 316б. Всеки търговски 

участник носи отговорност пред 

БНЕБ за всички претърпени загуби 

и пропуснати ползи, включително 

за направени разходи, които 

произтичат пряко от 

неизпълнението на задълженията 

му съгласно ПТЕЕ, настоящите 

правила, договора за участие на 

организиран борсов пазар или 

друго приложимо законодателство. 

Виж по-горе мотивите за 

създаване на нова глава 11А. 

Предложението не приема, 

поради изложеното по-горе. 

В допълнение с разпоредба от 

разглежданите правила е 

недопустимо да се предвижда 

разпоредба, от която да 

произтича отговорност на 

търговските участници при 

неизпълнение на други 

нормативни актове или 

договори сключени между 

страните. В действащите 

ПРОБПЕЕ съществува 

разпоредба, а именно чл. 318, 

според която всякакви 

претенции, спорове или 
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различия, които могат да 

възникнат от или във връзка с 

тези правила, се уреждат в 

съответствие с действащото 

българско законодателство.  

 

Чл. 316в Няма съществуващ текст. Чл.316в. БНЕБ и търговските 

участници се задължават да 

полагат необходимите усилия и 

добри търговски практики с цел 

минимизиране на загуби, 

пропуснати ползи и разходи. 

Виж по-горе мотивите за 

създаване на нова глава 11А. 
Предложението не се приема, 

поради изложеното по-горе. 

§ 1 от 

Допълните

лната 

разпоредба 

към 

ПРОБПЕЕ 

61. няма съществуващ текст. 61. „Петнадесетминутен продукт“ е 

продукт, търгуван на борсовия 

пазар, сегмент „В рамките на деня“, 

с продължителност на доставката 

петнадесет минути. 

Създава се легална дефиниция на 

понятието петнадесетминутен 

продукт. 

Предложението се приема. 

 

§ … от 

Преходнит

е и 

заключите

лни 

разпоредб

и (ПЗР) 

към 

ПРОБПЕЕ 

Няма съществуващ текст. § … Търговските участници, 

регистрирани на организирания 

борсов пазар на електрическа 

енергия на сегменти „Ден напред“ 

и „В рамките на деня“ до датата на 

влизане в сила на тези правила, 

следва в 30-дневен срок от влизане 

в сила на тези правила да сключат 

споразумение за самофактуриране 

с борсовия оператор. 

Според оператора, с оглед 

въвеждането на самофактуриране 

и включването му като елемент от 

фактическия състав по 

регистрация на организиран 

борсов пазар на сегменти „Ден 

напред“ и „В рамките на деня“, е 

необходимо да се определи срок, 

в който вече регистрираните 

търговски участници да сключат 

споразумение за самофактуриране 

с борсовия оператор. 

Предложението се приема. 

§ … от 

ПЗР към 

Няма съществуващ текст. § … Правилата за изменение и 

допълнение на Правилата за работа 

Според чл. 8, ал. 4 от Регламент 

(ЕС) 2019/943 на Европейския 
Предложението се приема по 

принцип, като се предлага 
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ПРОБПЕЕ на организиран борсов пазар на 

електрическа енергия влизат в сила 

от деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с изключение 

на измененията и допълненията на 

чл. 66, 68, 69, 70 и 87, които влизат 

в сила в 30-дневен срок от датата, 

на която ЕСО ЕАД започне да 

прилага период за уреждане на 

дисбалансите от 15 минути. 

парламент и на Съвета от 5 юни 

2019 година относно вътрешния 

пазар на електроенергия, към 1 

януари 2021 г. периодът за 

уреждане на дисбаланса е 15 

минути във всички зони за 

съставяне на графици, освен ако 

регулаторните органи са 

предоставили дерогация или 

освобождаване. Дерогации може 

да се предоставят само до 31 

декември 2024 г. С решение на 

КЕВР по Протокол № 279 от 

23.12.2020 г., точка 7, е 

предоставена дерогация до 

31.12.2022 г. по горепосочената 

разпоредба на чл. 8, ал. 4 от 

Регламент (ЕС) 2019/943. 

следната редакция: „§ … 

Правилата за изменение и 

допълнение на Правилата за 

работа на организиран борсов 

пазар на електрическа енергия 

влизат в сила от деня на 

обнародването им в „Държавен 

вестник“, с изключение на § 6, § 

7, § 8, § 9, § 10 и § 36, които 

влизат в сила от 01.10.2022 г.“ 


