ПРОЕКТ

ПРАВИЛА
за изменение и допълнение на Правила за работа на организиран борсов пазар на
електрическа енергия (обн., ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г., доп., бр. 4
от 15.01.2021 г., в сила от 15.01.2021 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Съществуващият текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2 със следното съдържание:
„(2) В случай, че срещу търговски участник е образувано изпълнително дело или са
предприети действия по принудително изпълнение или обезпечение срещу имуществото на
търговския участник, последният е длъжен да изпрати официално уведомление до БНЕБ
ЕАД в срок от 10 работни дни, считано от по-ранната от двете дати, от датата на получаване
на покана за доброволно изпълнение или от датата на узнаването за предприетите
изпълнителни или обезпечителни действия.“.
§ 2. В чл. 9, след думата „кореспонденция“ се поставя запетая и се добавят думите
„както и информация за банковите сметки“.
§ 3. В чл. 24 се създава ал. 3:
„(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.“.
§ 4. В чл. 61, ал. 1 адресът на електронна поща „operations@ibex.bg“ се заменя с
„support@ibex.bg“.
§ 5. В чл. 87 думите „за продукти, чийто срок за търговия е изтекъл“ се заличават.
§ 6. В чл. 92 след думата „портфолиа“ се поставя запетая и се добавят думите „като
всяко допълнително портфолио се създава след изпращане от страна на търговските
участници на заявление по образец, публикуван на интернет страницата на оператора“.
§ 7. В чл. 96, т. 1 думите „всяка седмица в понеделник търговският участник има
възможност да подаде оферта за всеки един ден от следващите три седмици“ се заменят с
думите „до два месеца преди деня на доставка“.
§ 8. В чл. 99 след думата „параметри“ се поставя запетая и се добавят думите „както
и критериите за тяхното активиране и съпоставяне,“.
§ 9. В чл. 102 думите „един интервал на доставка“ се заменят с думите „един или
няколко интервала на доставка“.
§ 10. В чл. 103 пред думата „кодовете“ се добавят думите „паролите и“.
§ 11. В чл. 105, ал. 1 адресът на електронна поща „operations@ibex.bg“ се заменя с
„support@ibex.bg“, а съкращението „ЕСТ-РД“ се заменя с „ЕСТ-ДН“.
§ 12. В чл. 123 думите „цени в BGN/MWh до 1 (един) знак“ се заменят с думите
„цени в BGN/MWh до 2 (два) знака“.
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§ 13. В чл. 124 думите „цени в EUR/MWh до 1 (един) знак“ се заменят с думите
„цени в EUR/MWh до 2 (два) знака“.
§ 14. В чл. 131, ал. 3 думите „както и сделка, сключена въз основа на тази оферта“ се
заличава, а думите „могат да бъдат анулирани от оператора“ се заменят с думите „може да
бъде анулирана от оператора до посочения в чл. 96 краен срок“.
§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „15,00 ч.“ се добавят думите „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. Създава се нова ал. 2:„(2) При обявяване на непредвидено разединение на пазарите
в SDAC, както и в случаите, когато посочената по-долу възможност е активирана в съседни
пазарни зони, независимо от срока, посочен в чл. 96, т. 2, респективно в чл. 147, т. 1,
операторът може да обяви времеви период с възможност за повторно въвеждане или
коригиране на оферти, но не по-къс от 10 (десет) минути.“.
3. Съществуващата ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) В случаите по ал. 1 и ал. 2 операторът уведомява незабавно търговските
участници чрез имейл и/или чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си.“.
§ 16. Чл. 159 се изменя така:
„Чл. 159. Всички параметри на офертите, които се подават на пазарен сегмент
„Двустранни договори“, са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните
продукти“.“.
§ 17. В чл. 163 адресът на електронна поща „otc.operations@ibex.bg“ се заменя с
„operations@ibex.bg“.
§ 18. В чл. 164, ал. 3 адресът на електронна поща „otc.operations@ibex.bg“ се заменя с
„operations@ibex.bg“.
§ 19. В чл. 185 след думите „посочен от търговския участник – инициатор на търга“
се добавят думите „и подал заявлението за иницииране на търг“.
§ 20. В чл. 186 думите „техните цени и количества“ се заменят с думите „техните
параметри (цена и оферирана мощност)“.
§ 21. В чл. 192 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „3 (три)“ се добавя думата „работни“;
2. Ал. 2 се заличава.
§ 22. В чл. 198, ал. 2 думите „чл. 197“ се заменят с думите „чл. 197, ал. 1, т. 2“.
§ 23. Чл. 214 се изменя така:
„Чл. 214. (1) При наличие на неизпълнени в срок и изискуеми финансови задължения
към оператора последният има право да:
1. приложи разпределение на наличното обезпечение между пазарните сегменти в
случай на непредставено изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и
„Ден напред“;
2. усвои от наличното обезпечение на съответния търговски участник задълженията
по непогасени фактури и/или задълженията по дължими плащания по глава осма, както и
начислените лихви.
(2) В случаите на ал. 1 операторът е длъжен да уведоми лицата по чл. 207, т. 2.“.
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§ 24. В чл. 224, ал. 1 думите „при подписване на договора за участие“ се заменят с
думите „при условията на чл. 20“.
§ 25. В чл. 232 преди думите „цената значително надвишава риск параметъра“ се
добавят думите „абсолютната стойност на“.
§ 26. В чл. 233, ал. 2 думите „наложи съответните санкции, както и“ се заличават, а
думата „предвидени“ се заменя с думата „предвидена“.
§ 27. В чл. 242, ал. 4 след думите „3 (три)“ се добавя думата „работни“.
§ 28. В чл. 276, т. 2 думата „изисква“ се заменя с думите „може да изиска“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 29. 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.
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