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ИНСТРУКЦИЯ № 2 „ИНИЦИИРАНЕ 

НА ТЪРГ“  

СЪГЛАСНО  

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА 

ОРГАНИЗИРАН БОРСОВ ПАЗАР НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  

 

Приета от Съвета на директорите на БНЕБ 

ЕАД на 19.06.2020 г., в сила от 19.06.2020 г. 

 

 

Глава първа 

Общи условия  

 

INSTRUCTION № 2 AUCTION 

INITIATION  

IN ACCORDANCE WITH THE 

POWER EXCHANGE OPERATIONAL 

RULES 

 

 

Approved by the Board of Directors of  

IBEX EAD on 19 June 2020, effective as of  

19 June 2020 

 

Chapter one 

General provisions  

 

Чл. 1. Настоящата инструкция е 

изготвена, за да бъде регламентирана 

процедурата по подаване на заявление за 

иницииране търг.  

 

Art. 1 This instruction has been 

drafted in order to regulate the procedure for 

submission of an auction initiation 

application.  

 

Чл. 2. Настоящата инструкция е 

приложение към Правила за работа на 

организиран борсов пазар на електрическа 

енергия и е задължителна за всички 

търговски участници, регистрирани на 

организиран борсов пазар.   

 

Art. 2 This instruction is an appendix 

to the Power exchange operational rules and 

shall be mandatory for all trading participants 

registered on the organized power exchange.   

 

Чл. 3. Инструкцията за иницииране 

на търг съдържа информация за всички 

параметри, които задължително следва да 

бъдат дефинирани от инициатора на търга. 

 

Art. 3 The auction initiation 

instruction contains information about all 

parameters which shall have to be defined by 

the auction initiator. 

 

Чл. 4. Настоящата инструкция 

регламентира всички срокове, които 

търговските участници и операторът 

трябва да спазват при инициирането на 

търгове.  

 

Art. 4 This instruction regulates all 

deadlines which the trading participants and 

the operator shall comply with when initiating 

auctions.  

 

Чл. 5. Всички посочени срокове са 

в Централно Европейско Време (ЦЕВ). 

 

Art. 5 All deadlines are set in Central 

European Time (CET). 

 

Глава втора 

Начини за подаване на заявление за 

иницииране на търг 

 

Раздел I 

Ръчно въвеждане на параметри на 

заявление за иницииране на търг 

 

Chapter two 

Procedure for submitting an auction 

initiation application  

 

Section I 

Manual setting of parameters in an auction 

initiation application  

 

Чл. 6. Операторът поддържа 

онлайн-базирано приложение за 

иницииране на търгове (ПИТ):  

Art. 6 The Operator shall maintain an 

online based auction initiation application 

(AIA):  
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Чл. 7. БНЕБ ЕАД осигурява достъп 

до онлайн приложението на всички 

отговорници за търговия, като за целта 

изпраща електронно съобщение на 

посочените имейл адреси, което съдържа 

потребителско име, първоначална парола и 

електронен адрес за достъп. 

 

Art. 7 IBEX EAD shall procure access 

to the online application for all persons 

responsible for trading by sending an e-mail to 

the e-mail addresses provided, which contains 

a username, an initial password and an 

electronic address for access. 

 

Чл. 8. Всеки отговорник за 

търговия, който подава заявление за 

иницииране на търг, следва да определи 

посочените в Чл. 13 от настоящата 

инструкция параметри чрез ръчно 

въвеждане на необходимите данни. 

 

Art. 8 Each person responsible for 

trading that submits an auction initiation 

application shall set the parameters listed in 

art. 13 herein by manually entering the data 

required. 

 

Раздел II 

Подаване на заявление за иницииране 

на търг чрез шаблон-образец 

 

Section II 

Submitting an auction initiation application 

via a template  

 

Чл. 9. БНЕБ ЕАД предоставя 

възможност на търговските участници да 

подават заявление за иницииране на търг 

посредством шаблон-образец, който може 

да бъде свален от ПИТ. 

 

Art. 9 IBEX EAD shall provide an 

opportunity to the trading participants to 

submit an auction initiation application in the 

form of a template which can be downloaded 

from AIA. 

 

Чл. 10. Шаблонът-образец може да 

бъде изпращан чрез ПИТ на Оператора за 

разглеждане, ако са спазени следните 

задължителни условия: 

1. Търговският участник е 

дефинирал всички задължителни 

параметри и условия в заявлението за 

иницииране на търг;  

2. Търговският участник разполага 

с изискуемия финансов лимит за 

провеждането на търга, който желае на 

инициира. 

 

Art. 10 The template can be sent via 

AIA to be reviewed by the Operator under the 

following mandatory conditions: 

 

1. The trading participant has defined 

all mandatory parameters and conditions in 

the auction initiation application;  

 

2. The trading participant has the 

required financial limit to hold the auction 

they wish to initiate. 

 

Чл. 11. Търговски участник, избрал 

да иницииран търг посредством шаблон-

образец има право да подаде заявление 

единствено през ПИТ. 

 

Art. 11 The trading participant that has 

selected to initiate an auction via a template, 

shall be entitled to submit an application only 

via AIA. 

 

Чл. 12. Всички заявления за 

иницииране на търг, които са изпратени 

под формата на шаблон-образец на 

оператора по електронен път, факс, 

хартиен носител или друг начин, който не е 

посочен в Чл. 11 от настоящата 

инструкция, се считат за невалидни и не се 

разглеждат от оператора. 

 

Art. 12 All auction initiation 

applications sent in the form of a template to 

the operator electronically, via fax, in a hard 

copy or in a manner not indicated in art. 11 

herein shall be considered invalid and shall 

not be considered by the operator. 
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Глава трета 

Параметри на заявлението за 

иницииране на търг 

 

Chapter three 

Parameters of the auction initiation 

application  

 

 

Чл. 13.  Операторът организира търг 

за покупка или продажба на електрическа 

енергия след получено заявление за 

иницииране на търг от търговски участник. 

В заявлението следва да бъдат определени 

следните параметри: 

1. Портфолио и обвързания с него 

Енергийният Идентификационен 

Код (EIC), който ще се използва 

от участника при известяването на 

графици за обмен в съответствие с 

Инструкцията за известяване и 

валидиране на търговски и 

производствени графици, 

публикувана на уеб страницата на 

ЕСО ЕАД;  

2. Име, фамилия, длъжност, 

телефонен номер за връзка и 

имейл адрес на отговорника за 

търговия, който изпраща 

заявлението за иницииране на 

търг; 

3. Период на доставка (седмица, 

месец, тримесечие, полугодие, 

година);  

4. Дата и час на провеждане на 

търга; 

5. Вид на търга (покупка или 

продажба); 

6. Товаров профил (базов, дневен - 

12 часа, дневен - 16 часа или 

нощен - 12 часа); 

7. Минимална цена в лв./MWh (при 

подадено заявление за 

иницииране на търг за продажба) 

или максимална цена в лв./MWh 

(при подадено заявление за 

иницииране на търг за покупка), 

като ценовият диапазон е от 0 до 

10 000 лв./MWh; 

 

8. Товар (в MW); 

9. Общо количество (в MWh); 

10. Минимална стойност на 

оферирания товар (в MW); 

11. Максимална стойност на 

оферирания товар (в MW); 

 

Art. 13  The Operator shall organize 

an auction for purchase or sale of electricity 

after receiving an auction initiation 

application by a trading participant. The 

application needs to set the following 

parameters: 

1. Portfolio and the Energy 

Identification Code (EIC) related 

thereto which will be used by the 

participant for nomination of 

exchange schedules in accordance 

with the Instruction for nomination 

and validation of trade and 

production schedules published on 

the website of ESO EAD;  

 

2. First name, surname, position, 

contact phone number and e-mail 

address of the person responsible for 

trading who sends the auction 

initiation application; 

 

3. Delivery period (week, month, 

quarter, half year, year); 

  

4. Date and time for holding the 

auction; 

5. Auction type (purchase or sale); 

 

6. Load profile (baseload- 12 hours, 

peak 16 hours or off-peak- 12 

hours); 

7. Minimum price in BGN /MWh 

(when an application for initiation of 

an auction for sale has been 

submitted) or maximum price in 

BGN/MWh (when an application for 

initiation of an auction for purchase 

has been submitted) where the price 

range shall be from 0 to 10 000 

BGN/MWh; 

8. Load (in MW); 

9. Total quantity (in MWh); 

10. Minimum amount of the load 

offered (in MW); 

11. Maximum amount of the load 

offered (in MW); 
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12. Начина на плащане; 

13. Вид на гаранционното 

обезпечение за плащане за 

купувача (паричен депозит, 

банкова гаранция, застраховка-

гаранция или комбинация от тях); 

14. Вид на гаранционното 

обезпечение за добро изпълнение 

за продавача (паричен депозит, 

банкова гаранция, застраховка-

гаранция или комбинация от тях); 

15. Вид на гаранционното 

обезпечение за добро изпълнение 

за купувача (паричен депозит, 

банкова гаранция, застраховка-

гаранция или комбинация от тях); 

16. Размер на изискуемите 

обезпечения по т. 16, т. 17 и т. 18 

за 1 MW (в лева). Стойността се 

определя на база търгуван 1 MW, 

като към стойността не се 

начисляват ДДС, акциз и други 

такси, когато е приложимо; 

17. Размер на неустойка при забава 

на плащане; 

18. Размер на неустойка при 

недоставяне/неприемане на 

договорената електрическа 

енергия; 

19. Допълнителни изисквания към 

банковата гаранция; 

20. Изискване търговските 

участници да могат да подават 

само по 1 (една) насрещна оферта; 

21. Изискване насрещните подадени 

оферти да не бъдат видими за 

другите търговски участници. 

 

 

12. Payment method; 

13. Type of the collateral for payment 

for the buyer (cash deposit, bank 

guarantee, insurance guarantee or a 

combination thereof); 

 

14. Type of the collateral for good 

performance for the seller (cash 

deposit, bank guarantee, insurance 

guarantee or a combination thereof); 

 

15. Type of the collateral for good 

performance for the buyer (cash 

deposit, bank guarantee, insurance 

guarantee or a combination thereof); 

 

16. Amount of the collateral required 

under items 16, 17, and 18 for 1 

MW (in BGN). The amount shall be 

set based on 1 MW traded where no 

VAT, excise duty and other fees 

shall be charged when applicable; 

 

17. Amount of the penalty for late 

payment; 

18. Amount of the penalty in the event 

of failure to deliver/take delivery of 

the electricity contracted; 

 

19. Additional requirements to the bank 

guarantee; 

20. Requirement for the trading 

participants to be able to submit only 

1 (one) counter order; 

21. Requirement for the counter orders 

not to be visible for the rest of the 

trading participants. 

 

Глава четвърта 

 Срокове за иницииране, потвърждаване 

и провеждане на търгове 

 

Chapter four 

 Terms for initiating, confirming and 

holding auctions  

 

 

Чл. 14.  Операторът разглежда всяко 

постъпило заявление за иницииране на 

търг в рамките на същия работен ден. Ако 

заявлението е изпратено след приключване 

на работния ден, то бива разгледано на 

следващия такъв. 

 

 

Art. 14 The Operator shall consider 

every auction initiation application within the 

same working day. If the application has been 

sent after the working day has ended, it shall 

be considered on the following working day. 

 

Чл. 15. При едновременно спазване Art. 15 When the conditions stipulated 
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на условията, дефинирани в Чл. 10 т. 1 и 

Чл. 10 т. 2 и коректно подадено заявление 

за иницииране на търг, операторът 

изпраща потвърждение за провеждането 

му, като изпраща електронно съобщение на 

посочения в заявлението имейл адрес на 

отговорника за търговия: 

1. До 30 минути след получаването 

му, ако заявлението е подадено до 16:00 

часа;  

2. До 08:00 часа на първия работен 

ден, последващ деня на изпращане на 

заявлението, ако то е подадено след 16:00 

часа; 

 

in art. 10, items 1 and 2 are simultaneously 

met and an auction initiation application has 

been correctly submitted, the Operator shall 

send a confirmation for the auction via e-mail 

to the e-mail provided in the application of the 

person responsible for trading: 

 

1. Within 30 minutes after 

receiving it if the application has been 

submitted before 4p.m; 

2. Before 8 a.m. on the first 

working day following the day of sending the 

application if it has been submitted after 4 

p.m.; 

 

Чл. 16. В случай че търговски 

участник е подал заявление за иницииране 

на търг с дата на провеждане на търга 

последния работен ден преди първия ден 

на доставка, търгът задължително се 

провежда най-късно в 11:00 часа. 

 

Art. 16 In the event that a trading 

participant has submitted an auction initiation 

application the date of which is the latest 

working day before the first delivery day, the 

auction shall have to be held at 11:00 at the 

latest. 

 

Чл. 17. При установяване на непълна 

информация и/или некоректна информация 

в подадено заявление за иницииране на 

търг и/или други нередности по преценка 

на Оператора, същият предписва на 

Търговския участник да отстрани 

нередностите/некоректните данни, 

отхвърля заявлението и посочва мотивите 

за решението си. 

 

Art. 17 In the event that incomplete 

and/or incorrect information and/or other 

irregularities have been established in an 

auction initiation application at the discretion 

of the Operator, it shall prescribe that the 

Trading participant remedy the 

irregularities/incorrect data, it shall reject the 

application and give grounds for its decision. 

 

Чл. 18. При подаване на заявление за 

иницииране на търг, посочените в него 

дата и час на провеждане са временно 

блокирани за периода, за който то се 

разглежда от Оператора. 

 

Art. 18 When submitting an auction 

initiation application, the date and time 

indicated therein shall be temporarily blocked 

for the period during which it is considered by 

the Operator. 

 

Чл. 19. При изпратено потвърждение 

от страна на Оператора в съответствие с 

Чл. 15, часът и датата на провеждане на 

търга са окончателно блокирани и 

организирането на друг търг по същото 

време е невъзможно. 

 

Art. 19 When a confirmation has been 

sent by the Operator in accordance with Art. 

15, the time and date of the auction are finally 

blocked and it shall not be possible to 

organize another auction at the same time. 

 

Чл. 20. На мястото на анулиран търг, 

Операторът не допуска инициирането на 

друг, като информацията за анулиран търг 

остава налична на уебсайта на Оператора, 

със статус на търга „Cancelled”. 

 

Art. 20 The Operator shall not allow 

another auction to be initiated in the place of a 

cancelled auction and the information about a 

cancelled auction shall remain available on the 

website of the Operator, having the status of 

Cancelled. 

 


