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ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ 

 

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА 

 

Глава I 
Основни положения 

1. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), в ролята си на оператор, организира централизиран пазар за 
покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори в съответствие със Закона за енергетиката, 
приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове и настоящия документ.  

2. Настоящите правила са задължителни за всички търговски участници, регистрирани на централизирания пазар за покупко-
продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори и БНЕБ, като Оператор на пазара за двустранни 
договори.  

3 Централизираният пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори наричан за по-
кратко Централизиран пазар за двустранни договори /ЦПДД/ е създаден, с цел да предостави възможност на всички 
регистрирани търговски участници да търгуват по прозрачен и недискриминационен начин продукти с различен срок на 
доставка. 

 4. Централизираният пазар за двустранно договаряне е достъпен за всички компании, присъстващи в регистъра на 
търговските участници на Независимия Преносен Оператор (ЕСО ЕАД) със статут „активен“ и изпълнили всички изисквания за 
регистрация на централизирания пазар за двустранни договори в съответствие с настоящите правила.  

Коментар :  тук проверката следва да се извършва безплатно и  служебно от БНЕБ, а не да се изискват  документи и 

плащане  от участниците. 

5. Настоящите правила за работа на централизирания пазар за двустранни договори съдържат: 

 5.1 правата и задълженията на оператора на търговската платформа и регистрираните участници;  

5.2 оперативните процедури по организирането на търговете;  

5.3 механизмите за определяне на цената на електрическата енергия на дългосрочна база;  

5.4 процесът по управление на присъщите за търговията рискове, включително от неизпълнение на финансови 
ангажименти и от не доставяне, възникнали в резултат от сключени на пазара сделки.  

6. БНЕБ, като оператор на централизирания пазар за двустранни договори предоставя възможност за сключването на 
двустранни сделки, посредством механизмите, посочени в настоящите правила.  

 

Глава II 
Цел на правилата за работа на централизиран пазар за двустранно договаряне 

7. Настоящите правила са насочени към дефиниране на оперативната рамка за работа на Централизиран пазар за 
двустранни договори, управляван от БНЕБ като оператор.  

8. Настоящите правила са насочени към:  

8.1 търговските участници, регистрирани на централизирания пазар за двустранни договори и имащи право да 
подават оферти;  
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8.2 БНЕБ, като оператор на централизирания пазар за двустранни договори.  

 

Глава III 
Опериране на централизиран пазар за двустранни договори 

9. Централизираният пазар за двустранно договаряне има за цел да:  

9.1 предложи на търговските участници продукти с различни товарови профили и различни срокове на доставка;  

9.2 интегрира комплексни механизми за изчисляване на цената на електрическата енергия;  

9.3 да осигури равнопоставеност за всички участници, регистрирали се на пазара.  

10. Основни принципи на опериране на централизиран пазар за двустранни договори:  

10.1 открит, прозрачен и недискриминационен механизъм за търговия на електрическа енергия;  

10.2 повишаване на ликвидността на пазара на електрическа енергия в зона Р. България;  

Коментар  : Прокламирания принцип за повишаване на ликвидността на пазара на електрическа енергия в 

Р.България, не е изведен до край и има противоречие в начините на повишаването на ликвидността, свързани със 

сроковете, количествата и начините на разплащане, лимитите  по сделките и сроковете за тяхното възстановяване. 

10.3 формиране на референтни цени за всички продукти с дългосрочна доставка;  

10.4 сключване на сделки по лесен, бърз и сигурен начин.  

Коментар: Следва  да се преразгледат всички проценти  свързани с банковите гаранции и гаранционните депозити, 
като се позволи бързо и гъвкаво преобразуване на дадените гаранции, така че участниците да не се натоварват 
административно и финансово с непрекъснато учредяване на нови гаранции и депозити и изчакване на прекалено 
дълги срокове по тяхното освобождаване, което означава, да имат приключили сделки, по  които все гаранциите все 
още не са освободени, а да се изисква от тях учредяване на нови з ановите сделки. 

11. На централизираният пазар за двустранно договаряне се допускат само търговски участници, които са сключили договор 
с оператора на пазара и чиято регистрация на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия 
посредством двустранни договори е приключила успешно.  

12. Регистрираните участници на централизирания пазар за двустранни договори подават оферти за покупка и продажба, 
анонимно. Информацията, която е достъпна чрез търговската платформа, съдържа само оферирано количество и офертна 
цена, участникът подал офертата остава анонимен до сключването на сделката.  

13. На Централизираният пазар за двустранно договаряне всички предстоящи търгове се оповестяват едновременно на 
всички регистрирани участници, независимо от географското им положение и се публикуват на интернет сайта на БНЕБ, с 
което се осигурява максимална степен на равнопоставеност.  

Въпрос: Платформата за организирани търгове осигурява ли автоматично класиране на участниците на база 

заложена количество енергия и офертни двойки цена-количество? 

14. Търговската платформа посредством, която се осъществява търговията на Централизираният пазар за двустранно 
договаряне е достъпна за търговия за регистрираните участници, всеки работен ден, с изключение на случаите, в които се 
провежда техническо прекъсване или актуализация на софтуера, за което регистрираните участници ще бъдат уведомени от 
БНЕБ, своевременно.  

15. Всички регистрирани участници на централизирания пазар за двустранни договори са длъжни да сключат 
стандартизирани договори за покупко-продажба на електрическа енергия с регистрирали се вече на пазара участници по 
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избор, както и да сключват такъв с БНЕБ, тъй като БНЕБ е страна по всички сделки, сключени посредством екрана „Auctions” 
/екрана Търгове/.  

16. Регистрираните участници в съответствие с Глава IV, могат да участват съобразно разпоредбите, предвидени в договора 
за участие, стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа енергия и настоящите правила.  

17. Всички регистрирани участници на централизирания пазар за двустранни договори могат да инициират търгове и да 
сключват сделки за покупко-продажба на електрическа енергия в съответствие с разпоредбите на настоящите правила, 
договора за участие и стандартизирания договор за покупко-продажба на електрическа енергия.  

Въпрос: какви са тези търгове?  

18. Всяка оферта за покупка или продажба, публикувана посредством търговската платформа, представлява твърд 
ангажимент и е обвързваща за участника, подал съответната офертата.  

19. При сключване на сделка участникът, подал оферта в съответствие с т. 18, е длъжен да достави или да приеме доставката 
на електрическа енергия, за периода, в количество и на цена в съответствие със сключената сделка.  

20. С цел да се избегне публикуването на една и съща оферта от двама потребители от името на една компания, на 
участниците, регистрирани на централизирания пазар за двустранни договори, се препоръчва да изработят вътрешни 
правила за работа, в които да регулират начина, по който различните потребители, оторизирани от компанията, могат да 
участват на търговската платформа.  

Глава IV 
Процедура за регистрация на Централизиран пазар за двустранни договори 

21. За да могат да участват на централизирания пазар за двустранни договори, кандидатите трябва да са преминали успешно 
процедурата по регистрация и да имат достъп до търговската платформа.  

22. За стартирането на процедура за регистрация търговските участници подават заявление за регистрация на 
централизирания пазар за двустранни договори по образец, публикуван от Оператора.  

23. Заявлението за регистрация съдържа най-малко следната информация, необходима за регистрация:  

23.1 Пълно наименование на кандидата, идентификационен № по ДДС, единен идентификационен код, определен 
от Агенцията по вписванията и EIC код (енергиен идентификационен код);  

23.2 Категория на кандидата, като търговски участник съгласно чл. 1 ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа 
енергия;  

23.3 Адрес на управление и адрес за кореспонденция на Кандидата;  

23.4 Име/имена на лицето/лицата за контакт, което/които представляват кандидата;  

23.5 Данни за лицето/лицата за контакт, което/които представляват кандидата;  

23.6 Данни за притежаваната от кандидата лицензия според Закона за енергетиката (№ на лицензия, дейност и 
срок);  

23.7 Данни относно условията за балансиране на кандидата и принадлежност към балансираща група;  

Коментар: няма отношение към централизирания пазар 

23.8 Данни за лицата/потребителите, с активен достъп - упълномощени да подават оферти на централизирания 
пазар за двустранни договори от името на кандидата и лицата с пасивен достъп в съответствие с т. 37;  

23.9 Удостоверение за регистрация по ДДС;  

23.10 Удостоверение за актуално състояние по съдебна регистрация;  
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23.11 Декларация, че заявителят ще купува електрическа енергия за целите на собственото си потребление, която се 
попълва само от потребители на електрическа енергия;  

23.12 Декларация, че заявителят не е в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност.  

24. След попълване на заявлението и приложенията, комплектът от документи следва да бъде изпратен на електронен 
адрес: otc.application@ibex.bg или на адрес: гр. София 1000, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 19, ет. 7.  

25. С изпращането на заявлението и необходимата информация за регистрация, заинтересованата компания стартира 
процедура за регистрация на централизирания пазар за двустранни договори.  

26. Операторът на централизирания пазар за двустранни договори разглежда заявлението за регистрация в срок от 5 /пет/ 
работни дни от датата на постъпване.  

27. Заявлението се проверява за съответствие с изискванията, ако се установи нередност на кандидата се изпраща 
съобщение на посочения електронен адрес за отстраняване на допуснатите нередности в срок от 5 /пет/ работни дни. 
Срокът, посочен в т. 26, започва да тече от датата на отстраняване на нередностите от страна на кандидата.  

28. Ако в срока по т. 27 заявителят не отстрани нередностите, заявлението не се разглежда от Оператора и преписката се 
прекратява, като заявителят се уведомява, че заявлението не подлежи на разглеждане.  

Въпрос: Допуска ли се повторно подаване на документи и в какъв срок?  

29. По време на процедурата по регистрация, Операторът на пазара може да поиска допълнителна информация за 
кандидата:  

29.1 удостоверяваща, че той има правото да сключва сделки с електрическа енергия на пазара по свободно 
договорени цени.  

29.2 за изясняване на определени обстоятелства по отношение на правен статут, финансова стабилност, 
организация, технически системи, ниво на опит и компетенция и други въпроси за оценка на заявителя.  

Коментар: това са въпроси на лицензирането, не са въпроси на борсата.  Искането за информация трябва да бъде 

ограничено изрично само за целите на борсовата търговия, за да не се позволи неправомерно искане на 

конфиденциаллно информация. Служителите на борсата и нейното ръководство, които ще имат достъп до тази 

информация, трябва да имат ограничение за нейното разпространение и възможно най-високи санкции, примерно 

150 хил.лева за разгласяване и санкции за самата борса, в размер примерно на 1 500 000 лева.    

29.3 срокът за разглеждане на заявлението се счита като такъв от датата на предоставяне на допълнителната 
информация.  

30. Операторът може да изиска информация и от трети страни.  

31. Въз основа на получената информация в съответствие с т. 29.1, т. 29.2, т. 29.3 и т. 30, Операторът регистрира кандидата 
или прекратява регистрационната процедура.  

32. БНЕБ допуска до търговия единствено кандидати, които счита, че са в състояние и подходящи да станат участници на 
Централизирания пазар за двустранни договори и по обоснована преценка на Оператора не го излагат на репутационен или 
финансов риск.  

Коментар: Репутационен риск?!  Преценка?  - нали затова има ясни критерии и изисквания за регистрация. Бележка 

: Трябва да се даде дефиниция на репутационен риск и финансов риск по т. 32. Трябва да има възможност за 

обжалване при отказ по тази причина. 

 

33. Операторът отказва регистрация, ако кандидатът не изпълнява установените според настоящите правила условия.  
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34. В случай на отказ за регистрация на търговски участник, причините следва да бъдат изложени в писмен вид и с тях да 
бъде запознат съответния търговски участник.  

Въпрос: Не се допуска обжалване? 

35. С приемането на заявлението за регистрация, Операторът установява контакт с кандидата и му изпраща:  

35.1 договор за участие на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством 
двустранни договори, който регламентира правата и задълженията на Оператора и търговския участник.  

35.2 стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия в съответствие с Глава V.  

36. След получаването на договорите, съответният търговски участник следва да ги подпише и изпрати на официалния адрес 
на Оператора. Ако до един месец след получаването на договорите по т. 35.1 и 35.2 търговският участник не ги е подписал, 
процедурата за регистрация се счита за прекратена. 

 37. В съответствие с т. 23.8 в заявлението всеки търговски участник заявява броя лица (потребители), които ще бъдат 
оторизирани за достъп до търговската платформа: 

 37.1 с активен достъп – потребители, отговорни за подаване на оферти на централизирания пазар за двустранни 
договори от името на съответен търговски участник;  

37.2 с пасивен достъп – потребители, които имат достъп до информация, но не могат да подават оферти.  

38. След сключване на договорите по т. 36, упълномощените от кандидата лица, в съответствие с т. 37 получават персонално 
потребителско име и парола.  

39. След подписване на договорите по т. 35 търговският участник следва да внесе гаранционно обезпечение за участие под 
формата на банкова гаранция и/или паричен депозит.  

40. В съответствие с внесеното обезпечение по т. 39 Операторът определя финансов лимит на съответния участник. 
Потребителите, оторизирани да подават оферти от името на участника, могат да подават оферти за покупка и/или продажба 
до определения от оператора лимит.  

Въпрос: как се определя финансовия лимит на всеки участник? 

41. След подписването на договорите по т. 36 и внасянето на обезпечението по т. 39 съответният участник може да подава 
оферти в търговската платформа, като информацията, видима за останалите търговски участници, чрез платформата включва 
само оферирани количества и офертни цени.  

Глава V 
Стандартизиран договор за покупко-продажба на централизирания пазар за двустранни договори 

42. Стандартизираният договор за покупко-продажба урежда правата и задълженията на страните, в резултат на сключени 
сделки за покупко-продажбата на електрическа енергия след провеждането на онлайн търгове или в резултат на сключени 
сделки посредством механизма за непрекъсната търговия на централизирания пазар за двустранни договори.  

Коментар: повечето търговски компании и търговците в ЕС работят с EFET договори, които са стандартни, а не с тези 
на БНЕБ. Линцензиантите на КЕВР са защитили типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия, които 
сега се заменят от тези на БНЕБ. 

43. Неразделна част от Договора по т. 42 са настоящите правила и всички Допълнителни споразумения сключени в 
резултат на сключени сделки на централизирания пазар за двустранни договори, като заедно и в съвкупност 
уреждат правата и задълженията на страните, включително, но не само, сроковете, графиците, обемите 
електрическа енергия, условията, цените и всички останали параметри, относими към сключените сделки предмет 
на договора.  
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44. Подписвайки стандартизирания договор всички търговски участници се съгласяват, че за всяка сделка за покупко-
продажба на електрическа енергия между страните, в резултат на класиране след провеждането на онлайн търгове или 
посредством механизма за непрекъсната търговия, количеството и цената на сделката ще се отразяват в Допълнително 
споразумение.  

45. При сключена сделка на пазара за двустранно договаряне, следва подписване на Допълнително споразумение с 
индивидуални условия, които се договарят между страните.  

Въпрос: БНЕБ може ли да гарантира на участниците, че при позитивно участие в дадена процедура участниците ще 
подпишат еднакви Индивидуални договори, т.е. няма да има допълнително предимство за даден участник от 
гледна точка на допълнителни условия, извън цена на сделка? 

46. Всяко Допълнително споразумение и относимите към него индивидуални условия са в сила за периода на доставка на 
търгувания продукт, за който са сключени.  

47. Подписването на стандартизирания договор за покупко-продажба в съответствие с т. 42, е необходимо условие, 
операторът да допусне търговски участник да търгува на централизирания пазар за двустранни договори в съответствие с т. 
41.  

48. Всички регистрирани участници на централизирания пазар за двустранни договори са длъжни да сключат 
стандартизирани договори за покупко-продажба в съответствие с т.15.  

 

Глава VI 
Оттегляне и изключване на участник от централизиран пазар за двустранни договори 

49. Регистриран участник има право да се оттегли от централизирания пазар за двустранни договори въз основа на писмено 
заявление, изпратено минимум 10 (десет) работни дни преди датата, на която операторът следва да прекрати регистрацията 
му.  

50. Операторът разглежда заявлението по т. 49 в срок от 5 /пет/ работни дни.  

51. Операторът освобождава гаранционното обезпечение на участника подал заявление по т. 49 в срок от 10 работни дни 
след датата на прекратяване на участието, при условие че всички фактури, издадени на името на участника са платени.  

52. В случай че има неплатени задължения, гаранционното обезпечение се усвоява до размера на дължимото, като 
останалата сума се освобождава.  

53. С освобождаването на гаранционното обезпечение, членството на съответния участник на централизирания пазар за 
двустранни договори се счита за прекратено.  

54. Операторът изключва търговски участник от централизирания пазар за двустранни договори в следните случаи:  

54.1 Системен отказ от подписване на Допълнително споразумение към стандартния договор за покупко-продажба 
на електрическа енергия, в резултат на сключена сделка, чрез някой от механизмите за двустранна търговия;  

Коментар: Предвидено е изключване в случай на "системно" нарушение на правилата за търговия като например 
отказ от подписване на Допълнително споразумение, като под "системно" се има предвид 2 пъти. Това е абсолютно 
неприемливо, защото определен участник може да нанесе, чрез своя отказ дори един път, сериозни щети на друг 
участник на борсата. Изключването трябва да е при установяване на първо нарушение. След устанявяване на 
нарушението на определен участник и неговото изключване, не е посочен механизъм за компенсация на 
пострадалия в определените случаи. 

 

54.2 Системно неизпълнение на възникналите задължения и неспазване на приложимите условия в резултат на 
сключена сделка, чрез някой от механизмите за двустранна търговия, съгласно настоящите правила, стандартния 
договор за покупко-продажба на електрическа енергия и Допълнителното споразумение.  
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54.3 При неизпълнение на задълженията за заплащане на дължими суми във връзка с търговията на 
централизирания пазар за двустранни договори в съответствие с т. 127.  

54.4 При прекратяване или отнемане на лицензията по т. Глава IV23.6, Операторът изключва съответния търговски 
участник незабавно и безусловно от датата на влизане в сила на решението за прекратяване или отнемане на 
лицензията на КЕВР.  

55. Изключен от пазара търговски участник в съответствие с т. 54.1, 54.2 и т. 54.3, има право да започне нова процедура по 
регистрация не по-рано от една година след датата на изключване.  

 

Глава VII 
Достъп до търговската платформа 

56. За подаване на оферти и съответно сключването на сделки на централизирания пазар за двустранни договори, всеки 
регистриран потребител трябва да достъпи търговската платформа.  

57. Достъпът до търговската платформа изисква персонално потребителско име и индивидуална парола.  

58. Операторът на централизирания пазар за двустранни договори, в съответствие със заявените от участника данни по т. 
23.8 генерира персонално потребителско име и издава служебна парола за всеки потребител със съответното ниво на 
достъп след подписването на договорите по т. 36 и внасянето на обезпечението по т. 39. След първия вход в системата, 
служебната парола следва да бъде променена от съответния потребител. Променената от потребителя персонална парола 
не е известна на никое лице, включително на Оператора на търговската платформа.  

59. В случай на забравена от потребител парола, същият следва да уведоми Оператора на имейл адрес - 
otc.operations@ibex.bg и да се свърже по телефона с него. Операторът издава нова служебна парола, и я изпраща на имейл 
адреса, посочен за връзка със съответния потребител, след като идентифицира потребителя.  

60. Всеки регистриран потребител, след получаване на служебните данни за достъп в съответствие с т. 58, е отговорен за 
съхраняването на потребителското си име и парола за достъп до търговската платформа. Глава VIII Организация на 
търговията на централизирания пазар за двустранни договори  

61. Търговията на централизирания пазар за двустранни договори се осъществява по централно европейско време /ЦЕВ/.  

62. За целите на гарантиране на финансовите задължения, възникнали в следствие на реализирани сделки на 
централизирания пазар за двустранни договори, всеки регистриран участник е необходимо да поддържа гаранционно 
обезпечение, в лева (BGN) под формата на:  

62.1 Банкова гаранция, която е приета от БНЕБ и издадена в съответствие с одобрен и публикуван на интернет страницата на 
оператора текст.  

62.2 Паричен депозит в лева, внесен в посочена от БНЕБ сметка.  

62.3 Комбинация от банкова гаранция и паричен депозит.  

63. При предоставянето на гаранционно обезпечение в съответствие с т. 62, всеки търговски участник посочва, към кой пазар 
е относимо то, както следва:   
 

Коментар: недоумяваме, защо е нужно внасянето на отделни финансови обезпечения за отделни търгувани 
продукти? Всички търгувани продукти от участник могат да се обезпечават с една обща позиция. 
 
63.1 гаранционно обезпечение за сделки, които се сключват посредством екран непрекъсната търговия и екран 
часови продукти;  

Въпрос: Какво значи непрекъсната търговия? Ако има прекъсване, то за какъв период трябва да бъде? 
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63.2 гаранционно обезпечение за сделки, които се сключват посредством екран търгове.  

Въпрос: Има ли техническа възможност тези обезпечения да бъдат променяни между продуктите, търгувани в 

частта на чл. 63.1. и 63.2. на оперативно ниво? Например при обяваване на даден дългосрочен търг Участникът да 

може да инструктира БНЕБ да смени предназначението на дадено обезпечение без да е необходимо неговото 

освобождаване/връщане и ново превеждане в полза на БНЕБ.  

 

64. За участие на централизирания пазар за двустранни договори, Операторът изисква от търговските участници минимално 
гаранционно обезпечение, което за всеки от механизмите за търговия /Непрекъсната търговия и Търгове/ е в размер на 150 
000 лв.  

Въпрос: Какво е предназначението на това обезпечение? Обезпечение ще има при сделка, не е ясно какво 

изпълнение покриват 150 000 лв.?   В други енергийни борси това обезпечение е в рамките на 20-50 000 евро.   

65. Стойността на гаранционните обезпечения внесени от съответните участници определят размера на финансовите им 
лимити.  

Коментар: Това не кореспондира с горния текст по т.64 , означава ли че всички участници имат еднакъв финансов 

лимит при изискване 150 000 лв за всички.   

66. При подаване на оферта, която не отговаря на изискванията за наличен финансов лимит в съответствие с т. 114.5 и т. 
115.7, се отхвърля автоматично от търговската платформа. 

67. При сключване на сделка, за покупка или продажба от търговски участник, търговската платформа автоматично 
преизчислява и актуализира финансовия лимит на съответния участник.  

68. Операторът актуализира финансовите лимити, в съответствие с представените гаранционни обезпечения веднъж дневно, 
в края на всеки работен ден до 16:00 часа /ЦЕВ/.  

Въпрос:  чл. 68 касае актуализацията на финансовото обезпечение за всеки един участник до 16ч всеки ден. Дали 
ако участник е например закупил енергия в 10.00 сутрина ще може да закупи нова такава в 11.00 сутрина ако има 
нужда или ще трябва да изчака актуализацията на неговия акаунт? Никъде не е посочено това - посочено е, че 
системата го актуализира автоматично, но кога именно и има ли възможност за многобройни сделки през деня до 
16ч или чакаме актуализацията, за да можем да търгуваме повторно? 

 

69. Закупените количества електрическа енергия по сделки със срок на доставка до един месец включително, с изключение 
на сделките сключени за покупко- продажба на часови продукти, се заплащат авансово.  

Въпрос: С кого подписваме договор по сделките , с БНЕБ  само или с директния контрагент, с когото БНЕБ е само 

посредник. На кого се плащат сумите по сделките?  

Коментар: чл. 69 касае авансовото заплащане на сделки със срок на доставка до един месец включително. Няма 
никаква логика те да се заплащат авансово преди започването на физическата доставка, по-скоро трябва да се 
въведе модел, при който да има депозит от например 10% от цената на целия продукт, плюс марджининг система за 
финансово напасване на съответната позиция почасово, което напасване да се прави на база текуща борсова цена 
към всеки час, ден или месец, тогава когато определена борсова позиция на участника започва да излиза "извън 
парите".  
 
Коментар :  по чл. 64,65, 69 -  общо минимум 300 хиляди лева, които трябва да бъдат платени авансово. Размерът на 

авансовите плащания е твърде висок, не е обмислен.   

70. Всички регистрирани участници, сключили сделка на Централизирания пазар за двустранни договори, трябва да 
подпишат Допълнително споразумение и да изпратят негово сканирано копие на оператора, на имейл адрес: 
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otc_annex@ibex.bg до 14:00 часа /ЦЕВ/ на деня, следващ деня на сключване на сделката с изключение на допълнителните 
споразумения, които се подписват за сделки, сключени за покупко-продажба на часови продукти.  

71. Операторът на пазара възстановява финансовия лимит за сключена сделка, до 16:00, след като сканираното копие на 
двустранно подписаното Допълнително споразумение в съответствие с т. 70 относимо към съответна сделка бъде получено 
от Оператора.  

Въпрос: Така структурирани.чл. 69 и чл. 71, заедно с чл. 135 и чл. 150 позволяват, при желание от страна на 

Продавача, даден Купувач,  дължащ авансово плащане съгласно условията на даден търг, да получи възможност да 

не извърши авансово плащане, да си възстанови съответния финансов лимит на база подписано Допълнително 

индивидуално споразумение и да премине от условията на авансово плащане към отложено плащане, без това да е 

заложено в процедурата. 

 

Смята ли БНЕБ че по този начин е защитена равнопоставеността на участниците при изпълнение на сделките 

договорени през платформата и как е защитен интересът на Продавача, като едновременно е освободено 

блокирано обезпечение (възстановен финансов лимит) и не е извършено договореното авансово плащане.  

 

Според нас, така структуриран начинът на работа позволява при желание от страна на Продавача дадени участници 

да получат дългосрочно пазарно предимство чрез осигуряване на доставки по необезпечени договори и на практика 

ползване на капитал на Продавача.  

Коментар : Възстановяването на лимита не трябва да е до 16:00 часа, а в срок до  30 минути,  за да имат участниците 

възможност да правят повече сделки. 

72. В случай, че някоя от страните не подпише Допълнителното споразумение, по сключена сделка в срока по т.70, то 
неподписалата страна трябва да:  

72.1 заплати всички дължими от нея такси, както и таксите дължими от отсрещната страна, на оператора.  

Коментар: Никъде се се споменава по чия вина не е подписано Допълнителното споразумение.  

72.2 дължи неустойка на Оператора в размер на:  

72.2.1. 20% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка един уикенд;  

72.2.2. 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка една седмица (календарна седмица и работни дни);  

72.2.3. 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукт със 
срок на доставка един месец (уикенди в месеца)  

72.2.4. 5% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка един месец (календарен месец и работни дни в месеца);  

72.2.5. 1% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка едно тримесечие;  

72.2.6. 0,5% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти 
със срок на доставка полугодие;  

72.2.7. 0,3% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти 
със срок на доставка една година.  
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Коментар:  Нужна е тотална преработка на целия член.  Неустойките не следва да са фиксирани в процентно 
съотношение, а определяни спрямо пазарната конюнктура към момента на неизпълнение. Конкретен пример: 

 
В 09.00 часа на 30.07.2016 купувам ток с профил на доставка целия месец август 2016 на цена от 70 лв/мвч. В 11.00 
часа на същия ден цената на въпросния профил е вече 65 лв/мвч. Съгласно правилата, аз трябва да подпиша 
Допълнително споразумение за закупената енергия до 14.00ч на деня, следващ деня на сключване на сделката. Ако 
не подпиша подобно споразумение, съгласно член 72.2.4. дължа неустойка в размер на 5% от стойността на 
закупената енергия за целия месец. В този случай ще си платя неустойката и ще откажа предишната сделка с най-
голямо удоволствие, защото ще мога да закупя същия профил на 65 лв и ще бъда на печалба дори и след 
заплащането на неустойката в размер на 3.50 лв/мв. В случая аз печеля 1.50 лв/мв, а продавачът ги губи. Именно 
затова е нужен по-горе споменатия марджининг механизъм. Никъде в правилата не е споменат такъв механизъм. 
Дори и да не мога аз самия да закупя по-евтината енергия поради актуализирането на финансовите ми обезпечения 
до 16ч за деня, както е по правила, мога да го направя на следващия ден или да "помоля" колега да го направи 
вместо нас и след това да ми продаде количеството на ОТС пазара.  
 

73. Неустойката се заплаща на БНЕБ като пазарен оператор, който трябва да внесе същата сума по сметка, посочена от 
потърпевшата страна.  

74. При не представяне на Допълнително споразумение в срока по т. 70, БНЕБ пристъпва към усвояване на сумите по т. 72 от 
гаранционното обезпечение, внесено от страна на неподписалия Допълнителното споразумение участник до размера на 
дължимите такси и неустойки.  

75. БНЕБ публикува името на регистрирания участник, отказал да подпише Допълнително споразумение във връзка със 
сключена от него сделка на своята интернет страница в списък „Неизрядни участници“ за срок от една година при липса на 
повторни нарушения.  

Коментар: Таблото на позора?!!!  Предлагаме да отпаднат така наречените списъци на “Неизрядни участници“, тъй 

като пазарът  трябва да се изгражда на база реално доверие, а не на администриране и санкциониране - дейности, 

присъщи на административни учреждения 

 

Глава IX 
Механизми за търговия (екран) непрекъсната търговия Описание 

76. Непрекъснатата търговия представлява екран, на който всички търговски участници, регистрирали се на централизирания 
пазар за двустранни договори, могат да подават оферти за покупка и/или продажба, като съответния участник може да види 
цени и количества на вече подадени оферти.  

77. Механизмът, чрез който се сключват сделките, се нарича „Auto-Matching“.  

78. При въвеждането на насрещна оферта от регистриран участник (за покупка или за продажба), в която са заложени 
условия, които удовлетворяват условията на вече съществуваща в системата оферта, на момента, в който насрещната оферта 
бъде подадена към електронната система за търговия се сключва сделка.  

79. По време на непрекъснатата търговия се извършва непрекъснато автоматично съпоставяне на офертите за продажба и за 
покупка.  

80. При въвеждане на нова и/или промяната на съществуваща оферта, системата автоматично проверява за изпълнение на 
условието за съвместимост на цената по следния начин:  

80.1 При въвеждане или промяна на офертата за покупка, дали предложената цена е по-висока или равна на 
предложената цена на съществуваща в системата оферта за продажба.  

80.2 При въвеждане или промяна на оферта за продажба, дали предложената цена е по-ниска или равна на 
предложена цена на съществуваща в системата оферта за покупка. 
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81. При изпълнение на условията по т. 79 съответните оферти са взаимно удовлетворяващи и се сключва сделка, с 
изключение на случвайте, в който при подаване на съответна оферта за покупка или за продажба са въведени специфични 
изисквания за изпълнение на офертата, които насрещната оферта не удовлетворява.  

Въпрос: за какви специфични изисквания става дума?  

82. Цената, на която се сключва сделката по т. 81 е цената на оферта, която е подадена първа в търговската платформа.  

83. Всички продукти, които ще се търгуват посредством механизма за непрекъсната търговия, са посочени в Приложение 1 
към настоящите правила. 11 Срокове за търгуване  

84. Чрез механизмът за непрекъсната търговия, всички регистрирани търговски участници ще могат да сключват сделки за 
покупка и/или продажба на стандартизирани и часови продукти.  

85. Стандартизираните продукти ще се търгуват от 07:30 часа до 14:00 часа /ЦЕВ/ всеки работен ден от годината, като 
участниците ще имат възможност да подават оферти за следните продукти в съответствие с дефинираните срокове:  

85.1 Продукти със срок на доставка една календарна седмица – спрямо съответния ден на търговия ще бъдат 
достъпни седмични продукти за следващите 4 седмици. Крайният срок за подаване на оферти за седмичен продукт 
ще бъде 2 пълни работни дни преди първия ден на доставка;  

85.2 Продукти със срок на доставка един календарен месец – спрямо съответния ден на търговия ще бъдат достъпни 
месечни продукти за следващите 4 месеца. Крайният срок за подаване на оферти за месечен продукт ще бъде 3 
пълни работни дни преди първия ден на доставка;  

85.3 Продукти със срок на доставка три календарни месеца – спрямо съответния ден на търговия ще бъдат достъпни 
продукти със срок на доставка три календарни месеца за следващите 3 тримесечия. Крайният срок за подаване на 
оферти за продукти със срок на доставка три месеца ще бъде 5 пълни работни дни преди първия ден на доставка;  

85.4 Продукти със срок на доставка шест календарни месеца – спрямо съответния ден на търговия ще бъдат 
достъпни продукти със срок на доставка шест календарни месеца за следващите 2 полугодия. Крайният срок за 
подаване на оферти за продукти със срок на доставка шест месеца ще бъде 10 пълни работни дни преди първия ден 
на доставка  

85.5 Продукти със срок на доставка една календарна година – спрямо съответния ден на търговия ще бъдат 
достъпни годишни продукти за следващите 2 календарни години. Крайният срок за подаване на оферти за годишни 
продукти ще бъде 15 пълни работни дни преди първия ден на доставка;  

86. Часовите продукти, със срок на доставка един час, ще се търгуват на пазара за двустранно договаряне посредством 
екрана „Hourly products“ и ще бъдат достъпни за търговия от 13:10 часа до 13:50 часа /ЦЕВ/ всеки работен ден, от 
понеделник до четвъртък. На екрана Hourly products, всеки регистриран търговски участник ще може да сключва сделки за 
такъв тип продукти със срок на доставка на следващия ден.  

Предложение: Пазарът на електроенергия в България, респективно системата за номинации на доставки на ЕСО ЕАД 

е на разположение всеки ден.  Цитираното по-горе ограничение на работата следва да може да е по-желание и 

търговски участници, заплащащи редовно таксите си към БНЕБ и изпълняващи ангажиментите си към платформата, 

следва да могат да търгуват всеки ден помежду си, и часовете преди 13:10 ЦЕВ, съгласно сроковете за номинация на 

доставки на ЕСО ЕАД.  

Глава X 
Механизми за търговия (екран) Търгове Описание 

87. БНЕБ предоставя възможност на всеки търговски участник да инициира търг за покупка или продажба на електрическа 
енергия.  

88. Всеки регистриран участник има възможност да организира търг за покупка, като за целта трябва да изпрати 
предложение към оператора на пазара за двустранно договаряне /инициираща оферта/, определяйки максимална цена за 
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участие, количество електрическа енергия за покупка, срока на доставка, както и 12 индивидуалните условия на 
допълнителните споразумения, които трябва да бъдат сключени като резултат от проведения търг.  

89. Информация за всеки търг се публикувана на интернет страницата на БНЕБ, като се посочва дата и периода за неговото 
провеждане.  

90. След началото на търга за покупка в съответствие с т. 88, всеки регистриран участник, който има внесено гаранционно 
обезпечение за участие в полза на оператора на пазара и има право да участва, подава своята оферта за продажба, 
посочвайки офертна цена и количество електрическа енергия за продажба.  

91. Всеки търговски участник има право да подаде само едно предложение, което може да модифицира съгласно т. 92 от 
настоящите правила, за продажба за съответния търг. При подадени две или повече оферти от един участник, операторът 
анулира всички постъпили преди последното подадено предложениe.  

92. Всеки търговски участник може да подаде, модифицира или анулира своята оферта за продажба, преди крайния срок за 
подаване на оферти. 

93. Офертната цена на офертата подадена от участник в съответствие с т. 90, трябва да бъде равна или по-ниска от тази, 
посочена в иницииращата оферта.  

94. Всички подадени оферти се подреждат във възходящ ред спрямо цена, като всяка оферта се маркира с време на 
постъпване. При две или повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е офертата, която е постъпила по-
рано в търговската платформа.  

95. След приключването на търга, БНЕБ подава оферта за покупка със същите параметри, като тези, посочени в инициираща 
оферта и сключва сделки с класиралите се търговски участници.  

96. Всеки регистриран участник има възможност да организира търг за продажба, като за целта трябва да изпрати 
предложение към оператора на пазара за двустранно договаряне /инициираща оферта/, определяйки минимална цена за 
участие, количество електрическа енергия за продажба, срока на доставка, както и индивидуалните условия на 
допълнителните споразумения, които трябва да бъдат сключени като резултат от проведения търг.  

97. Информация за всеки търг се публикува на интернет страницата на БНЕБ, като се посочва дата и периода за неговото 
провеждане.  

98. След началото на търга за продажба в съответствие с т. 96, всеки регистриран участник, който има внесено гаранционно 
обезпечение за участие в полза на оператора на пазара и има право да участва, подава своята оферта за покупка, посочвайки 
офертна цена и количество електрическа енергия за покупка.  

99. Всеки търговски участник има право да подаде само едно предложение за покупка за съответния търг. При подадени две 
или повече оферти от един участник, операторът анулира всички постъпили преди последното подадено предложени.  

100. Всеки търговски участник може да подаде, модифицира или анулира своята оферта за покупка, преди крайния срок за 
подаване на оферти.  

101. Предложената цена на офертата, подадена от участник в съответствие с т. 98, трябва да бъде по-висока или равна от 
тази, посочена в иницииращата оферта.  

102. Всички подадени оферти се подреждат в низходящ ред спрямо цена, като всяка оферта се маркира с време на 
постъпване. При две или повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е офертата, която е постъпила по-
рано в търговската платформа.  

103. След приключването на търга, БНЕБ подава оферта за продажба със същите параметри, като тези, посочени в 
иницииращата оферта и сключва сделки с класиралите се търговски участници. 13 Процедура за иницииране на търг 

104. Операторът на платформата за двустранно договаряне организира търг за продажба или покупка на електрическа 
енергия след получено иницииращо предложение /инициираща оферта/ за покупка или продажба от регистриран участник.  
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105. Предложение за иницииране на търг може да бъде подадено от всеки регистриран участник на пазара на имейл адрес 
auctions@ibex.bg, като за целта следва да бъде използван образец, публикуван на интернет страницата на БНЕБ, и 
представляващ Приложение 2 към настоящите правила.  

106. Всяко предложение подадено в съответствие с т. 105, трябва да съдържа следните параметри:  

106.1 име на търговския участник, иницииращ търга;  

106.2 тип търг, който търговският участник има желание да инициира – за покупка или продажба;  

106.3 оферирано количество електрическа енергия;  

106.4 тип продукт и срок на доставка;  

106.5 максимална/минимална цена за участие съответно при иницииран търг за покупка/продажба;  

106.6 дата за провеждане на търга;  

106.7 Допълнително споразумение с индивидуални условия, което трябва да се подпише след сключване на сделка 
в резултат от проведения търг; Срокове за провеждане на търг  

107. Крайният срок за подаване на предложение за иницииране на търг е 5 работни дни преди датата за провеждане на 
търга.  

108. След постъпване на предложение в съответствие с т. 105, БНЕБ го разглежда в срок от 1 работен ден и ако цялата 
необходима информация е налична, изпраща на посочения от търговския участник имейл адрес потвърждение за 
провеждане на търга. 

 109. При констатиране на липсваща информация в изпратеното предложение за иницииране на търг, операторът на пазара 
за двустранно договаряне я изисква от участника. В случай, че тя не бъде предоставена в срок от 1 работен ден, 
предложението се счита за невалидно.  

110. До края на работният ден следващ изпращането на потвърждението от БНЕБ в съответствие с т. 108, операторът на 
пазара за двустранно договаряне публикува на интернет страницата си, както и на екрана за търговия, съобщение за 
инициирания търг. Операторът публикува информацията в съответствие с т. 106 с изключение на името на търговския 
участник. 

 111. Срокът за провеждане на търгове е всеки работен ден от 08:00 часа до 10:00 часа /ЦЕВ/, като времетраенето на всеки 
търг е 20 минути. 

 112. Всички инициирани търгове са достъпни за участие от регистрираните търговските участници посредством екрана 
„Auctions”.  

113. На интернет страницата на Оператора се публикува и съхранява информация за всички предстоящи, проведени или 
анулирани тръжни сесии.  

 
Глава XI 

Гаранционни обезпечения 
 

 Гаранционни обезпечения за подаване на оферти  

114. За подаване на оферти на екраните „Continuous trading“ и „Hourly products“, всеки регистриран участник трябва да 
предостави гаранционно обезпечение за участие.  

114.1 С цел минимизиране на риска от отказ от сключване на Допълнително споразумение в следствие на сделки, сключени 
на централизирания пазар за двустранни договори чрез екраните „Continuous trading“ и „Hourly products“, всеки търговски 
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участник трябва да поддържа гаранционно обезпечение за подаване на оферти в полза на БНЕБ. Операторът на пазара 
приема обезпечения в съответствие с т. 62, но не по-малко от минималното в съответствие с т. 64.  

114.2 Общото гаранционно обезпечение се определя в съответствие с представените и потвърдени банкови гаранции и/или 
паричните суми, постъпили в посочената от оператора сметка до 16:00 часа /ЦЕВ/ всеки работен ден.  

114.3 Гаранционните обезпечения се отразяват в търговската платформа под формата на финансови лимити и се 
актуализират в съответствие с т. 68. 

Коментар : Считаме, че не може да се поставят подобни лимити, защото ограничават свободния и конкурентен  

пазар и директно противоречат на принципа заложен в Правилата  

 114.4 Всеки търговски участник може да подаде оферта до размера на финансовия си лимит в съответствие с условията по т. 
114.5.  

114.5 Финансовият лимит на всеки един участник следва да покрива следните условия при подаване на оферта за покупка 
или продажба:  

114.5.1 20% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка един уикенд;  

114.5.2 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка  за продукти със 
срок на доставка една седмица (календарна седмица и работни дни);  

114.5.3 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукт със 
срок на доставка един месец (уикенди в месеца);  

114.5.4 5% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка един месец (календарен месец и работни дни в месеца);  

114.5.5 1% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка едно тримесечие;  

114.5.6 0,5% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка полугодие;  

114.5.7 0,3% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара сделка за продукти със 
срок на доставка една година.  

114.1 Операторът на пазара възстановява обезпечението под формата на финансов лимит на съответния участник, 
блокирано по съответната сделка в съответствие с т.71.  

115. За подаване на оферти на екрана „Auctions“, всеки регистриран участник трябва да предостави гаранционно 
обезпечение за участие.  

115.1 С цел минимизиране на риска от отказ от сключване на Допълнително споразумение в следствие на сделки, 
сключени на централизирания пазар за двустранни договори чрез екрана „Auctions“, всеки търговски участник 
трябва да поддържа гаранционно обезпечение за подаване на оферти в полза на БНЕБ. Операторът на пазара 
приема обезпечения в съответствие с т. 62, но не по-малко от минималното в съответствие с т. 64. 

 115.2 Гаранционните обезпечения се отразяват в търговската платформа под формата на финансови лимити и се 
актуализират в съответствие с т.68.  

115.3 Всеки търговски участник може да подаде оферта за покупка до размера на финансовия си лимит в 
съответствие с условията по т..  

115.4 Всеки търговски участник, който желание да участва в обявен от оператора търг, трябва да внесе гаранционно 
обезпечение до 15:30 часа /ЦЕВ/ на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга.  

115.5 При внасяне на обезпечение в съответствие с т. 115.4 участникът трябва да посочи, за кой търг е представеното 
от него обезпечение, в случай че в един ден се провеждат няколко търга.  
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115.6 Операторът уведомява всички допуснати до участие, регистрирани участници на посочените от тях имейл 
адреси, последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на търга.  

115.7 Финансовият лимит на всеки един участник следва да покрива следните условия при подаване на оферта за 
покупка, включително при подаване на инициираща оферта за покупка:  

115.7.1 При сделки със срок на доставка до един месец, включително, участниците, желаещи да участват на 
определен търг, следва да внесат гаранционно обезпечение по-голямо или равно на 100% от стойността на 
енергията, за която ще подадат оферта за покупка.  

115.7.2 При сделки със срок на доставка над един месец, участниците, желаещи да участват на определен търг, 
следва да внесат гаранционно обезпечение равно на произведението от оферираната цена и количеството 
електрическа енергия за 2 дни в MWh, за която ще подадат оферта за покупка.  

116. Гаранционни обезпечения се освобождават при:  

116.1 Оттегляне на търговски участник от централизирания пазар за двустранни договори.  

116.2 Със заявление за освобождаване на обезпечение по образец, подадено две седмици преди датата на 
освобождаване.  

Гаранционни обезпечения за плащане и добро изпълнение  

117. При сключени сделки за покупко-продажба на продукти със срок на доставка по- голям от един месец посредством 
екрана „Continuous trading“, гаранционните обезпечения се договарят в индивидуалните условия, приложими към 
Допълнителното споразумение за съответната сключена сделка.  

Коментар : трябва да има лимит на гаранционното обезпечение 

118. При иницииран търг за покупко-продажба на продукт със срок на доставка по- голям от един месец посредством екрана 
„Auctions”, гаранционните обезпечения са определени в индивидуалните условия, публикувани с останалата информация за 
съответния търг на интернет страницата на БНЕБ. 

 119. С подаването на оферта посредством екрана „Auctions”, регистрираният участник се задължава да подпише 
предварително публикуваните Допълнително 16 споразумение и индивидуални условия в съответствие с т. 106.7, както и 
определените в тях гаранции за плащане и добро изпълнение.  

120. След приключване на търга и разпределяне на количествата електрическа енергия според подадените оферти, 
сключилите сделка търговски участници имат следните задължения:  

120.1 Да подпишат Допълнително споразумение в съответствие с т. 106.7, след приключване на търга и да го 
изпратят на БНЕБ в съответствие с т. 70. 

 120.2 Купувачът е длъжен, при проведен търг посредством екрана „Auctions”, да представи Обезпечение за 
плащане в полза на Оператора, в съответствие с Допълнително споразумение и индивидуалните условия по т. 106.7, 
за да гарантира задълженията си за плащане по Допълнителното споразумение и всички дължими обезщетения по 
него. Обезпечението за плащане се предоставя при подписано Допълнително споразумение за срок по-голям от 
един месец. Размерът на обезпечението за плащане следва да покрива стойността на количеството договорена 
електрическа енергия за двадесет и един /21/ календарни дни.  

120.3 Купувачът и Продавачът, при проведен търг посредством екрана „Auctions”, са длъжни да представят 
Обезпечение за добро изпълнение в полза на Оператора, в съответствие с Допълнително споразумение и 
индивидуалните условия по т. 106.7, за да гарантират за изпълнението на задълженията си по Допълнителното 
споразумение, освен задълженията си за плащане. Обезпечението за добро изпълнение следва да покрива 
стойността на количеството договорена електрическа енергия за петнадесет /15/ календарни дни.  

121. Предоставените обезпечения се освобождават до тридесет /30/ работни дни след датата на прекратяване на 

Допълнителното споразумение при условие, че всички фактури, издадени на името на Купувача за сключени сделки за 
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продажба на електрическа енергия до датата на прекратяване, са платени в срок и при липса на неустойки и удръжки от 

страна на Продавача към Купувача при сделки за покупко-продажба на електрическа енергия със срок на доставка по-голям 

от един месец.   

Коментар  :  срокът е твърде дълъг , трябва да се съкрати максимално  – до  3 дни 

122. При сделка, сключена посредством екрана „Auctions“, операторът не предоставя обезпечение за плащане и 
обезпечение за добро изпълнение на ответната страна. 

 

 

Глава XII 
Разплащания и фактуриране 

123. Всеки регистриран участник е отговорен за навременното и систематично погасяване на задълженията си, възникнали в 
резултат от сключени на централизирания пазар за двустранно договаряне сделки.  

124. Всеки регистриран участник е длъжен да заплаща таксите, одобрени от БНЕБ, дължими във връзка с търговията на 
централизирания пазар за двустранно договаряне.  

125. БНЕБ изпраща фактури за плащане на дължими суми по т. 124 във връзка с търговията на централизирания пазар за 
двустранни договори в срокове, както следва: 

125.1 До 16:00 часа /ЦЕВ/ на всяко шестнадесето /16/ число от месеца или на първия работен ден след посочения 
срок, БНЕБ издава фактури за 17 плащане на всички дължими на оператора такси и ги изпраща на всички търговски 
участници, сключили сделки за периода от първо до петнадесето число на текущия месец на търговската платформа.  

125.2 До 16:00 часа /ЦЕВ/ на всяко първо /1/ число от месеца или на първия работен ден след посочения срок, БНЕБ 
издава фактури за плащане на всички дължими на оператора такси и ги изпраща на всички търговски участници, 
сключили сделки за периода от шестнадесето число до края на предходния месец на търговската платформа.  

126. Крайният срок за плащане на издадените от БНЕБ фактури по т. 125 е до пет /5/ дни след издаването на фактурата.  

127. При неспазване на задълженията на регистрирания участник по т.126, БНЕБ има право да изключи съответния участник 
от централизирания пазар за двустранни договори във всеки един момент след изтичането на срока по т.126, като изпрати 
писмено известие на съответния участник.  

128. Всички продукти със срок на доставка до един месец, включително, които се предлагат на централизирания пазар за 
двустранни договори, се заплащат авансово, с изключение на часовите продукти.  

129. Всички продукти със срок на доставка по-голям от един месец, които се предлагат на пазара за двустранно договаряне, 
се заплащат последващо в съответствие с т. 136, вкл. и часовите продукти.  

130. Всеки регистриран участник е длъжен да заплаща дължимите суми включително приложимите такси, резултат от 
сключени сделки на централизирания пазар за двустранни договори по безкасов път.  

131. Всички разплащания се извършват в лева.  

132. Плащанията по всяко допълнителното споразумение се считат за извършени след заверка на банковата сметка на 
Продавача.  

133. При фактуриране на сключена сделка за продажба на електрическа енергия със срок на доставка до един месец, 
продавачът е длъжен да изпрати фактура за плащане в срокове, както следва: 

 133.1 при продажба на продукт със срок на доставка една седмица - 1 работен ден преди първия ден на доставка;  
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133.2 при продажба на седмичен продукт със срок на доставка от понеделник до петък - 1 работен ден преди 
първия ден на доставка; 

 133.3 при продажба на седмичен продукт със срок на доставка от събота до неделя – 1 работен ден преди първия 
ден на доставка;  

133.4 при продажба на продукт със срок на доставка един месец - 5 работни дни преди първия ден на доставка;  

133.5 при продажба на месечен продукт със срок на доставка от понеделник до петък - 5 работни дни преди първия 
ден на доставка;  

133.6 при продажба на месечен продукт със срок на доставка от събота до неделя – 5 работни дни преди първия ден 
на доставка.  

134. При сключена сделка за покупка на електрическа енергия със срок на доставка до един месец, купувача е длъжен да 
заплати енергията на база подписано Допълнително споразумение и издадена фактура в съответствие с т. 133. Купувачът 
следва да извърши плащане според издадената фактура в срокове, както следва:  

134.1 при покупка на продукт със срок на доставка една седмица – до 17:00 часа на последния работен ден преди 
първия ден на доставка; 18  

134.2 при покупка на седмичен продукт със срок на доставка от понеделник до петък - до 17:00 часа на последния 
работен ден преди първия ден на доставка;  

134.3 при покупка на седмичен продукт със срок на доставка от събота до неделя – до 17:00 часа на последния 
работен ден преди първия ден на доставка;  

134.4 при покупка на продукт със срок на доставка един месец - до 17:00 часа на последния работен ден преди 
първия ден на доставка;  

134.5 при покупка на месечен продукт със срок на доставка от понеделник до петък - до 17:00 часа на последния 
работен ден преди първия ден на доставка;  

134.6 при покупка на месечен продукт със срок на доставка от събота до неделя – до 17:00 часа на последния 
работен ден преди първия ден на доставка.  

135. При неспазване на задълженията на Купувача по т.134, продавачът има право да прекрати Допълнителното 
споразумение относимо към съответното плащане предсрочно, във всеки един момент след изтичането на срока по т. 134, 
като изпрати писмено известие на другата страна. 

Въпрос: Вж въпроса във връзка с чл. 69, 71 и 150?  

 136. При фактуриране на сключена сделка за продажба на електрическа енергия със срок на доставка по-голям от месец, 
продавачът е длъжен да изпраща фактура на купувача два пъти месечно за плащане в срокове, както следва:  

136.1 на шестнадесето /16/ число от месеца – за периода от първо до петнадесето число на текущия месец на 
доставка;  

136.2 на последно число от месеца – за периода от шестнадесето число до края на текущия месец на доставка;  

137. При сключена сделка за покупка на електрическа енергия със срок на доставка един час за следващия ден (часови 
продукт), продавачът е длъжен да издаде фактура до 15:00 часа /ЦЕВ/ на деня на търговия. Купувачът следва да заплати 
сумата по издадената фактура до 12:00 часа /ЦЕВ/ на деня на доставка.  

138. При сключена сделка за покупка на електрическа енергия със срок на доставка по- голям от един месец, купувачът е 
длъжен да заплати енергията на база подписано Допълнително споразумение и издадена фактура в съответствие с т.136. 
Купувачът следва да извърши плащане до пет /5/ дни след издаването на фактурата. 
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139. При неспазване на задълженията на Купувача по т. 138, продавачът има право да прекрати Допълнителното 
споразумение относимо към съответното плащане предсрочно, във всеки един момент след изтичането на срока по т. 138, 
като изпрати писмено известие на другата страна.  

Глава XIII 
ДДС 

 
140. За търговските участници, регистрирани на територията на страната, се начислява ДДС. 

 140.1 Към всички дължими суми в резултат на реализирана търговия.  

140.2 При изчисляване на необходимите обезпечения.  

Въпрос: ДДС върху такси и обезпечения?  

141. За търговските участници, регистрирани извън територията на страната, плащането на всички данъци, включително ДДС, 
е задължение на съответния търговски участник в съответствие с приложимото право в страната на регистрация.  

Глава XIV 
Неизпълнение и неустойки 

 
Неустойки при недоставяне на електрическа енергия  

142. При предсрочно прекратяване на Допълнително споразумение, поради възникнала основателна причина, изразяваща 
се в недоставяне, Продавачът дължи неустойка за недоставяне на Купувача, ако не достави количество електрическа енергия 
в съответствие с условията на Допълнителното споразумение и ако това недоставяне не се дължи на непреодолима сила или 
на неизпълнение на задълженията на другата страна, а е поради някое от следните обстоятелства, но не само:  

142.1 Неподаване на съгласуван между страните график до „ЕСО“ ЕАД с договореното количество електрическа 
енергия, съгласно условията на Допълнителното споразумение;  

142.2 Оттегляне от страна на Продавача на съгласуван между страните График на доставка;  

142.3 Неоснователно прекратяване на Допълнително споразумение.  

143. Размерът на неустойката за недоставяне се уговаря от страните в Индивидуалните условия към Допълнителното 
споразумение .  

144. Размерът на неустойката за недоставяне на договорените количества електрическа енергия може да бъде: 

 144.1 25% от стойността на неприетата електрическа енергия или  

144.2 сума, равна на произведението от количеството недоставена електрическа енергия и цена, която е равна на 
разликата между цената за недостиг на балансиращия пазар и договорената цена  

Неустойки при неприемане на електрическа енергия  

145. При предсрочно прекратяване на Допълнително споразумение, поради възникнала основателна причина, изразяваща 
се в неприемане, Купувачът дължи неустойка за неприемане на Продавача, ако не приеме количество електрическа енергия 
в съответствие с условията на Допълнителното споразумение и това неприемане не се дължи на непреодолима сила или на 
неизпълнение на задълженията на другата страна, а е поради някое от следните обстоятелства, но не само:  

145.1 Оттегляне на График; 

 145.2 Редуциране на график от „ЕСО“ ЕАД чрез регистриране на такъв с по-малка стойност, подаден от Купувача, в 
сравнение с уговореното между страните;  

145.3 Неоснователно прекратяване на Допълнително споразумение.  
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146. Неустойката се дължи върху стойността на неприетото количество електрическа енергия за остатъка на срока на 
доставката, който страните са договорили. 

 147. Размерът на неустойката за неприемане се уговаря от страните в Индивидуалните условия към Допълнителното 
споразумение.  

148. Размерът на неустойката за неприемане на договорените количества електрическа енергия може да бъде:  

148.1 25% от стойността на неприетата електрическа енергия или  

148.2 сума, равна на произведението от количеството неприета електрическа енергия и цена, която е равна на разликата 
между договорената цена и цената за излишък на балансиращия пазар.  

Коментар относно чл. 144 и чл. 148 - касаещи отново неустойките по неоснователно прекратено и вече подписано 
Допълнително споразумение. Член 144.1. и член 148.1 би трябвало да отпаднат поради причините, посочени в 
забележките ни по чл. 72, като вместо тях да се въведе марджининг система за гарантиране на вземанията на 
продавача и енергията за купувача.  
 
Пример: 
 
Ако аз закупя енергия на годишна база на цена от 70 лв/мв и след 6 месеца цената падне до 50 лв/мв, аз отново ще 
прекратя едностранно довора ми на 70 лв/мв и ще заплатя неустойката от 25%, след което просто ще си купя същия 
профил на 50 лв/мв. Продавачът ще реализира загуба в размер на 2,50 лв/мв, а ние печалба в същия размер. Как ще 
се компенсира продавачът в този случай???? 

 

Неустойки при неплащане на електрическа енергия  

149. При неизпълнение на срока за плащане на закупената електрическа енергия от купувача в съответствие с Глава XII, 
продавачът има право да прекрати Допълнителното споразумение, относимо към съответното плащане във всеки един 
момент след изтичане на посочения за плащане срок.  

150. Ако продавачът не се възползва от правото си да прекрати Допълнителното споразумение по т. 149, купувачът ще 
дължи лихва за просрочено плащане, която се начислява от датата на падежа до датата на плащане или до прекратяване на 
Допълнителното споразумение в съответствие с уговорен в Индивидуалните условия лихвен процент.  

Въпрос: Вж въпроса във връзка с чл. 69,71 и 135?  

 

Глава XV 
Доставка и графици 

 
151. Графиците за доставка се изготвят в съответствие с параметрите на всяка сключената сделка, отразени в Допълнително 
споразумение, и са задължителни за изпълнение за всяка от страните. Всяко несъответствие в подадените графици, което не 
е съгласувано между страните, ще се счита за неизпълнение на Допълнителното споразумение и е основателна причина за 
прекратяването му от изрядната страна. 

152. Продавачът и купувачът са длъжни да изготвят и съгласуват почасови дневни графици до 10:30 /ЦЕВ/ часа за своите 
продажби/покупки на електрическа енергия в деня преди доставката (Д-1), с изключение на случаите, при които се търгуват 
часови продукти и продукти с отклонения (девиации). Графиците обхващат часовете от 00:00 часа до 24:00 часа на деня на 
доставка (Д) на електрическа енергия.  

153. Графиците за доставка на електрическа енергия за почивни и празнични дни, както и за първия работен ден следващ 
почивните/празничните дни, следва да бъдат подадени в последния предхождащ ги работен ден.  

154. При Допълнително споразумение за покупко-продажба на електрическа енергия на часови продукти посредством 
механизма за непрекъсната търговия страните съгласуват почасовия дневен график до 14:10 часа /ЦЕВ/ в деня (Д-1).  
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155. При Допълнително споразумение за покупко-продажба на електрическа енергия с отклонения (девиации) страните 
периодично съгласуват почасовия дневен график, по следния начин:  

155.1 Всички класирали се участници изпращат ежедневно на БНЕБ първа версия на почасов дневен график до 09:00 
часа /ЦЕВ/;  

155.2 Всички класирали се участници изпращат ежедневно на БНЕБ втора версия на почасов дневен график до 10:30 
часа /ЦЕВ/. Ако някой от класиралите се участници не изпрати втора версия до посочения срок, БНЕБ взима предвид 
първата версия на изпратения график;  

155.3 БНЕБ изпраща ежедневно на инициатора на провелия се търг почасов дневен график до 10:45 /ЦЕВ/.  

156. При необходимост от промяна в графика в случай на подписано Допълнително споразумение за покупко-продажба на 
продукт с отклонения (девиации), продавачът се задължава да уведоми купувача до 11:00 часа /ЦЕВ/ в деня (Д-1), за да 
може купувачът да коригира същия. При липса на известяване от страна на продавача за необходимост от промяна в 
графика, същият ще се счита за съгласуван във вида, изпратен от купувача.  

157. Купувачът може да изпрати корекция на графика до 11:00 часа /ЦЕВ/ в деня на регистрация (Д-1) по отношение на 
графика при подписано Допълнително споразумение за покупко-продажба на електрическа енергия с отклонение 
(девиации) .  

158. В съответствие с действащите Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/, Продавача и Купувача регистрират 
съгласувания между страните дневен почасов график в системата на „ЕСО“ ЕАД в съответствие с одобрените от „ЕСО“ ЕАД 
форма и срокове в деня (Д-1). След регистрацията на графика, същият става задължителен за страните съгласно ПТЕЕ. 

 159. В случай, че „ЕСО“ ЕАД изиска промяна в графика и уведоми за това продавача, последният е задължен да съгласува 
изменението в първоначално подадения график с купувача.  

160. При несъответствие между подадените от страните графици за доставка на електрическа енергия, констатиралата 
страна известява отсрещната страна, като предлага корекции в графика.  

161. Ако страна по договора, в ролята на продавач или купувач, е БНЕБ графикът, подаден от него, е задължителен за другата 
страна и не подлежи на съгласуване. Другата страна е длъжна да потвърди графика на пазарния оператор.  

Въпрос: БНЕБ продавач или купувач?  

162. При частични ограничения по ПТЕЕ, които са наложени от „ЕСО“ ЕАД, страните по Допълнителното споразумение не 
носят отговорност за неизпълнението му за този период. Глава XVI Публикуване на информация  

163. В ролята си на оператор на централизирания пазар за двустранни договори и с цел създаване на максимална степен на 
прозрачност, БНЕБ ежедневно публикува на своята интернет страница /www.ibex.bg/, информация за  

163.1 Предстоящи търгове посредством екрана „Auctions“; 163.2 Всички сключени сделки. 

164. Информацията публикувана в съответствие с т. 163.2, за сключените сделки посредством екрана „Continuous trading“, 
съдържа:  

164.1 търгувани продукти за съответния ден, съответните търгувани обеми и средно-претеглени цени;  

164.2 списък на всички участници, които са сключили сделки посредством екрана „Continuous trading“;  

Въпрос: Търговска тайна?  

Коментар: Чл. 164.2 касае информацията за търгуваните обеми, цени и участници. Списъкът на активно търгувалите 
участници следва да отпадне. Подобна информация може да се разкрива от борсовия оператор само при поискване 
от страна на компетентни органи,при това единствено и само на тези органи. 
 

164.3 статистика със средни цени на всички търгувани продукти. 
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 165. Информацията публикувана в съответствие с т. 163.2, за сключените сделки посредством екрана „Auctions“, съдържа:  

165.1 търгувани продукти за съответния ден, съответните търгувани обеми, средно-претеглени цени, постигнати 
максимални и минимални цени за всеки проведен търг;  

165.2 списък на всички участници, участвали посредством екрана „Auctions“.  

166. За регистрираните потребители информацията в съответствие с т. 163 е достъпна и чрез търговската платформа 
посредством екран, препращащ към уеб страницата на БНЕБ.  

 

Глава XVII 
Поведение на пазара и контрол 

167. БНЕБ във всеки един момент, ще наблюдава пазара с цел да гарантира, че търговията и всички дейности са в 
съответствие с приложимото законодателство.  

168. В съответствие с разпоредбата на чл.15 от REMIT1 , в случай на констатирано нарушение по чл. 3 или чл. 5 от REMIT, 
операторът на централизирания пазар за двустранни договори ще уведомява Комисията за енергийно и водно регулиране .  

169. БНЕБ във всеки един момент може да отправи искане за предоставяне на информация от регистриран участник, 
касаеща дейността му по отношение на физическата и финансова страна на търговията реализирана на централизирания 
пазар за двустранни договори.  

 
Коментар:  чл. 169 трябва да се допълни в смисъл да се разгледат некоректни борсови практики от рода на spoofing 
или инсайд трейдинг. Няма ясно посочени правила кой и как контролира тези манипулативни практики, споменато 
е само, че БНЕБ ще следи....а те могат да нанесат съществени щети на пазара. 

 

Глава XVIII 
Отговорности и форсмажор 

 
170. Операторът на централизирания пазар за двустранни договори, не носи отговорност за причинени загуби, пропуснати 
ползи или вреди на регистрирани участници в резултат от участието им на централизиран пазар за двустранни договори, 
освен в случаите, когато загубите, пропуснатите ползи или вредите са причинени от преднамерени действия или небрежност 
от страна на оператора.  

Въпрос: относно чл. 170 - касаещ отговорността на БНЕБ. При положение, че не се предлага участието на 
клирингови къщи на пазара или марджининг система за гарантиране на фючърсните договори, за нас остава пълна 
загадка кой все пак ще носи отговорност за причинени финансови загуби в случаите изброени по-горе??? 

 
171. Операторът на борсовия пазар не носи отговорност за повреди, загуби или вреди, причинени от форсмажор, 
размирици, войни или природни катастрофи или вреди, които са в следствие на инциденти или обстоятелства извън 
контрола на оператора (стачки, законни пречки, информационни ограничения и т.н.).  

172. Операторът на централизирания пазар за двустранни договори не носи отговорност за вреди, причинени на търговските 
участници, като следствие от технически проблеми, частична или цялостна невъзможност за опериране с компютърните 
системи, използвани от участниците, 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 са причинени от 
преднамерени действия или небрежност от страна на оператора.

1
  

 

                                                           
1
 Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25.11.2011 г. относно интегритета и прозрачността на 

пазара за търговия на едро с енергия  
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Глава XIX 
Собственост на Информацията 

173. Информация, представена под формата на оферти за покупка и/или продажба от търговските участници чрез системата 
за търговия или по друг начин, принадлежи на БНЕБ. Авторското право и всички други права върху интелектуалната 
собственост или права на собственост от какъвто и да е характер, които се съдържат в информацията за сделките, сключени 
на борсовия пазар (включително за избягване на съмнение, всички права върху база данни и подобни права), произтичащи 
от търговията на централизирания пазар за двустранни договори, са и във всеки един момент остават собственост на БНЕБ.  

Коментар : следва да се преработи категорично, в този си вид текстът на чл. 173  е неприемлив. 

 

Глава XX 
Публичност  

174. БНЕБ има право да използва, обработва, копира, адаптира, предоставя, разпространява, продава, прехвърля, предава, 
отдава под наем, таксува или по друг начин третира информацията за подадени оферти и реализирани сделки и друга 
информация по отношение на физическите и финансови взаимоотношения без задължение за поверителност към 
регистрираните участници, доколкото такава информация не засяга отделен участник. Регистрираните участници нямат 
право на възнаграждение по отношение на такива дейности.  

Коментар : следва да се преработи категорично, в този си вид текстът на чл. 174, имащ отношение към търговска 

тайна,   е неприемлив. 

175. Операторът предоставя информация на компетентни органи и „Електроенергийния системен оператор“ ЕАД в 
съответствие с приложимото законодателство. БНЕБ информира регистрираните участници за предоставянето на 
информация, доколкото приложимото законодателство дава такава възможност.  

Коментар : Да се преработи изречение второ категорично, задължително да се информират участниците  и да се 

иска тяхното разрешение, а по първото изречение да е ясно защо се дава тази информация, какво обслужва нейното 

предоставяне, тази информация е все пак търговска тайна.  

 

Глава XXI 
Допълнителни разпоредби 

 
176. Операторът предоставя на достъпно място съдържанието на договорите, настоящите правила и други документи, 
относими към функционирането на централизирания пазар за двустранни договори, във форма, която позволява 
търговските участници да ги запазват и съхраняват. 

 

Глава XXII 
Приложимо законодателство 

 
177. Всякакви претенции, спорове или различия, които могат да възникнат от или във връзка с настоящите правила, се 
уреждат в съответствие с действащото българско законодателство. 24 Глава XXIII Промени в правилата  

178. Всички промени в настоящият документ ще влизат в сила след публикуването на 7 (седем) дневно предизвестие.  

179. Независимо от разпоредбите на т.178, изменение на настоящите правила може да се извърши с незабавно действие 
след уведомление на търговските участници:  

179.1 Ако се изисква от приложимото законодателство;  
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179.2 Ако промените са необходими за осигуряване на коректното и ефективно функциониране на централизирания 
пазар за двустранни договори; 

 179.3 Ако промените са свързани с отстраняване на грешки в правилата;  

179.4 Ако промените са от редакционен характер и не водят до съществени изменения;  

179.5 Ако промените са в резултат на пускането на нови продукти.  

 

Глава XXIV 
Влизане в сила 

 
180. Настоящите правила влизат в сила от момента на публикуването им на сайта на оператора.  

 

Глава XXV 
Термини 

 “Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ, Оператора/ – дружество, което организира централизирания пазар за 
покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни догори.  

 „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД /ЕСО ЕАД/ - дружество, което притежава лицензиите по чл.39, ал.1, т. 2 и т.6 от 
Закона за енергетиката.  

 Екран за търговия – приложение за достъп до търговската платформа, което позволява подаването на оферти за покупка 
и/или продажба и сключването на сделки.  

 Екран „Auctions” – част от екрана за търговия, на която се подават оферти за участие на търговете, които се провеждат от 
оператора на пазара за двустранно договаряне.  

 Екран „Continuous trading”- част от екрана за търговия, на която се подават оферти за участие посредством механизма 
непрекъсната търговия.  

 Екран „Hourly products” – част от екрана за търговия, на която се подават оферти за покупка и/или продажба на часови 
продукти със срок на доставка следващия ден.  

  Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – регулаторният орган, който издава лицензии за дейностите, посочени в 
чл. 39 от Закона за енергетика.  

 Недоставяне – отказ от страна на продавача да изпълни задълженията си за доставка на електрическа енергия в 
съответствие с Допълнително споразумение към стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия.  

 Непрекъсната търговия – механизъм за сключване на сделки на централизирания пазар за покупко-продажба на 
електрическа енергия посредством двустранни договори.  

 Неприемане – отказ от страна на купувача да изпълни задълженията си по Допълнително споразумение към 
стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия, свързани с приемането на продадена електрическа 
енергия. 

  Оператор на пазара за двустранно договаряне – „Българска независима енергийна борса“, в качеството си на 
администратор на търговската платформа, посредством, която се осъществява търговията на централизирания пазар за 
двустранни договори.  
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 Основателна причина - обективен факт от действителността, при наличието на който Допълнително споразумение може да 
бъде прекратен предсрочно поради, но не само: неизпълнение на задължение за плащане, Неплатежоспособност, 
Недоставяне/Неприемане, Непреодолима сила, Липса на гаранция и Заличаване/Загуба на лиценз.  

 Потребител – оторизирано от регистрирания участник лице за подаване на оферти от негово име, което е получило достъп 
до търговската платформа чрез издадени потребителско име и парола  

 Стандартизиран договор за покупко-продажба – договор, уреждащ правата и задълженията на страните, в резултат на 
сключени сделки за покупко-продажбата на електрическа енергия на пазара за двустранно договаряне.  

 Системно нарушение - За целите на настоящите правила за системно нарушение се счита нарушение, което е надлежно 
констатирано два (2) пъти.  

 Търг за покупко-продажба на електрическа енергия – онлайн търг за покупка или продажба, който се инициира от 
регистриран участник посредством търговската платформа. 

  Търговска платформа – системата за търговия, използвана за администриране на процеса по подаване на оферти и 
сключване на сделки на централизирания пазар за двустранни договори.  

 Финансов лимит – софтуерно ограничение за подаване на оферти, отразяващо гаранционните обезпечения, представени от 
страна на регистриран участник. 

 Предсрочно прекратяване – е прекратяване на договора, при наличие на основателна причина.  

 Индивидуални условия означават тези условия, които са уговорени между страните във всяко Допълнително споразумение 
сключено в резултат на реализирана сделка на централизирания пазар за двустранни договори.  

 Инициираща оферта - предложение към оператора на пазара за двустранно договаряне за организиране на търг чрез 
екрана „Auctions” в съответствие с Приложение 2.  

 

 


