
 

 
 

 

 

 

  

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНИЯ ПАЗАР 

ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ 

БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА 



2 

Съдържание 

Глава I Термини ................................................................................................... 3 

Глава II Основни положения ................................................................................. 5 

Глава III Цел на Правилата ................................................................................... 5 

Глава IV Опериране на ЦПДД ................................................................................ 5 

Глава V Процедура за регистрация на ЦПДД .......................................................... 6 

Глава VI СДППЕЕ .................................................................................................. 8 

Глава VII Оттегляне и изключване на Търговски участник от ЦПДД ......................... 9 

Глава VIII Достъп до Търговската платформа ........................................................10 

Глава IX Организация на търговията на ЦПДД .......................................................10 

Глава X Екран „Continuous trading“ .......................................................................12 

Глава XI Екран „Auctions“ .....................................................................................15 

Глава XII Гаранционни обезпечения за плащане и/или изпълнение ........................20 

Глава XIII Разплащания и фактуриране ................................................................21 

Глава XIV ДДС .....................................................................................................23 

Глава XV Неизпълнение и неустойки ....................................................................23 

Глава XVI Доставка и графици .............................................................................24 

Глава XVII Спиране действието на Допълнително споразумение .............................25 

Глава XVIII Прекратяване на Допълнително споразумение .....................................25 

Глава XIX Публикуване на информация ................................................................26 

Глава XX Поведение на пазара и контрол .............................................................26 

Глава XXI Отговорности и форсмажор ...................................................................27 

Глава XXII Собственост на информацията .............................................................27 

Глава XXIII Публичност .......................................................................................27 

Глава XXIV Допълнителни разпоредби ..................................................................28 

Глава XXV Приложимо законодателство ................................................................28 

Глава XXVI Промени в Правилата .........................................................................28 

Глава XXVII Влизане в сила .................................................................................28 

 

  



3 

Глава I 

Термини 

 Активна регистрация на ЦПДД – период, за който Търговски участник е 

подписал Договор за участие на ЦПДД и Стандартиризан договор за покупко-

продажба на електрическа енергия и е заплатаил всички дължими такси според 

тарифата за таксите на БНЕБ. 

 „Българска независима енергийна борса“ ЕАД /БНЕБ, Операторът/ – 

дружеството, което организира и администрира ЦПДД. 

 Допълнително споразумение – Споразумение, уреждащо параметрите на 

конкретна сделка, сключена посредством Екран за търговия, неразделна част от 

СДППЕЕ. 

 Договор за участие на ЦПДД /Договор за участие/ – договор между 

Оператора и всяко юридическо лице, което е заявило желание  да участва на 

ЦПДД. 

 Екран за търговия – пазарен механизъм от Търговската платформа на ЦПДД, 

оперирана от БНЕБ, който позволява подаването на оферти за покупка и/или 

продажба и се характеризира с определен метод на сключване на сделки. 

 Екран „Auctions” – екран за търговия, на който се подават оферти и сключват 

сделки чрез провеждане на търгове за покупко-продажба на електрическа 

енергия. 

 Екран „Continuous trading” - екран за търговия, на който се подават оферти и 

сключват сделки чрез Непрекъсната търговия. 

 „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД /ЕСО/ - дружеството, което 

притежава лицензиите по чл.39, ал.1, т. 2 от Закона за енергетиката. 

 Минимално гаранционно обезпечение – Гаранционно обезпечение, 

предоставено от Търговски участник, съгласно Правилата и Тарифата за таксите 

на БНЕБ, което дава право на достъп до екраните за търговия на съответния 

участник. 

 Гаранционно обезпечение за участие – Гаранционно обезпечение, 

предоставено от Търговски участник, съгласно Правилата, въз основа на което се 

изчислява Финансовия лимит на Търговския участник, който получава право да 

подава оферти на екраните за търговия. 

 Гаранционно обезпечение за плащане и изпълнение – Гаранционно 

обезпечение, предоставено от Търговски участник в ролята на Купувач, с което 

същият гарантира изискуемите неустойки вследствие на неплащане или 

неизпълнение при наличие на установена Основателна причина според 

настоящите правила. 

 Гаранционно обезпечение за изпълнение – Гаранционно обезпечение, 

предоставено от Търговски участник в ролята на Продавач, с което същият 

гарантира изискуемите неустойки вследствие на неизпълнение при наличие на 

установена Основателна причина според настоящите правила. 

 Финансов лимит – механизъм за управление на финансовия риск при сключване 

на сделки на ЦПДД. Отразява предоставените гаранционни обезпечения за 

участие, като не включва Минималното гаранционно обезпечение. Търговските 
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участници могат да подават оферти за покупка или продажба до сумата, 

изчислена въз основа на Финансовия им лимит съгласно Правилата за съответния 

екран за търговия и в съответствие с търгувания продукт. 

 Индивидуални условия – Условията от Заявлението за иницииране на търг на 

екран „Auctions”, които са неизменна част от Допълнително споразумение, 

подписано вследствие на сключена сделка. 

 Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ – регулаторният орган, 

който издава лицензии за дейностите, посочени в чл. 39 от Закона за енергетика. 

 Купувач – Търговски участник, подал оферта или сключил сделка за покупка на 

електрическа енергия. 

 Непрекъсната търговия – механизъм за търговия, при който в часовете на 

работа на пазара участниците могат непрекъснато да подават оферти и сключват 

сделки за покупко-продажба на електрическа енергия. 

 Основателна причина - обективен факт от действителността, при наличието на 

който Допълнително споразумение може да бъде прекратено предсрочно и 

едностранно, изразяващ се в образувано производство за обявяване в 

несъстоятелност, обявена несъстоятелност и образувано производство по 

ликвидация. 

 Потребител – физическо лице, което е оторизирано от регистрирания участник 

да подава оферти на ЦПДД от името на участника и е получило достъп до 

търговската платформа чрез изпратени от Оператора потребителско име и парола. 

 Правила за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на 

електрическа енергия посредством двустранни договори /Правилата/ – 

Правилата, регламентиращи функционирането на ЦПДД. 

 Предсрочно прекратяване – прекратяване на Допълнително споразумение 

преди изтичане на срока му на действие при наличие на Основателна причина.  

 Продавач – Търговски участник, подал оферта или сключил сделка за продажба 

на електрическа енергия. 

 Сключена сделка – Сделка за покупко-продажба на електрическа енергия се 

счита за сключена, когато оферта за покупка и оферта за продажба се 

срещнат/съвпаднат в Търговската система, посредством някой от екраните за 

търговия. 

 Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия 

/СДППЕЕ/ – договор, уреждащ правата и задължения на страните в резултат на 

Сключена сделка на някой от екраните за търговия на ЦПДД. 

 Търг – онлайн търг за покупка или продажба на електрическа енергия, който се 

инициира от Търговски участник посредством Търговската платформа, като 

подадените оферти се класират и се сключват сделки съобразно класирането. 

 Търговска платформа – електронна система за търговия, използвана за 

администриране на процеса по подаване на оферти и сключване на сделки на 

ЦПДД. 

 Търговски участник – Юридическо лице, сключило Договор за участие. 
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 Централизиран пазар за двустранни договори /ЦПДД/ – Централизиран 

пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни 

договори. 

Глава II 

Основни положения 

 Операторът организира ЦПДД в съответствие със Закона за енергетиката, 

приетите въз основа на него подзаконови нормативни актове и Правилата. 

 Правилата са задължителни за всички Търговски участници, регистрирани на 

ЦПДД, и за Оператора. 

 ЦПДД е създаден с цел да предостави възможност на всички регистрирани 

Търговски участници да търгуват продукти с различен срок на доставка по 

прозрачен и недискриминационен начин. 

 Операторът предлага на регистрираните на пазара Търговски участници да 

търгуват посредством следните Екрани за търговия: Екран „Auctions” и Екран 

„Continuous trading”. 

 Операторът е страна по всички сделки, сключени посредством Екран „Auctions” 

и екран „Continuous trading”. 

 ЦПДД е достъпен за всички юридически лица, присъстващи в регистъра на 

Търговските участници на ЕСО със статут „активен” и изпълнили всички 

изисквания за регистрация на ЦПДД в съответствие с Правилата. 

Глава III 

Цел на Правилата 

 Правилата определят: 

7.1 правата и задълженията на Оператора и на Търговските участници; 

7.2 оперативните процедури по организирането на тръжните сесии; 

7.3 механизмите за определяне на цената на електрическата енергия; 

7.4 процеса по управление на присъщите за търговията финансови рискове. 

Глава IV 

Опериране на ЦПДД 

 ЦПДД: 

8.1 предлага на Търговските участници продукти с различни товарови 

профили и различни срокове на доставка; 

8.2 интегрира комплексни механизми за изчисляване на цената на 

електрическата енергия; 

8.3 осигурява равнопоставеност за всички Търговски участници. 

 Основни принципи на опериране на ЦПДД са: 
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9.1 открит, прозрачен и недискриминационен механизъм за търговия на 

електрическа енергия;  

9.2 формиране на референтни цени за всички търгувани продукти; 

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

 На ЦПДД се допускат само Търговски участници, които са сключили Договор за 

участие и Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа 

енергия с Оператора и чиято регистрация на ЦПДД е приключила успешно. 

 Офертите за покупка и продажба, подавани от Търговските участници на ЦПДД, 

са анонимни. 

 Информацията за всяка оферта, достъпна за Търговските участници чрез 

Търговската платформа, включва оферирано количество и офертна цена за 

всеки екран за търговия, като участниците остават анонимни. Всички 

предстоящи търгове на ЦПДД се оповестяват едновременно за всички Търговски 

участници чрез Търговската платформа и се публикуват на интернет сайта на 

Оператора с цел осигуряване на максимална степен на равнопоставеност и 

прозрачност. 

 Търговската платформа е достъпна за търговия за Търговските участници всеки 

работен ден, с изключение на случаите, в които се провежда техническо 

прекъсване или актуализация на софтуера, за което регистрираните участници 

се уведомяват своевременно от Оператора. 

 Всички Търговски участници на ЦПДД са длъжни да сключат СДППЕЕ с БНЕБ като 

страна по всички сделки, сключени на ЦПДД. 

 Всички Търговски участници на ЦПДД могат да инициират Търгове и да сключват 

сделки за покупко-продажба на електрическа енергия в съответствие с 

разпоредбите на Правилата, Договора за участие и СДППЕЕ. 

 Всяка оферта за покупка или продажба, подадена в Търговската платформа, 

представлява твърд ангажимент и е обвързваща за Търговския участник, подал 

съответната оферта. 

 При сключена сделка Търговският участник, подал оферта, е длъжен да достави 

или да приеме електрическа енергия за определен период, с количество и цена 

в съответствие с оферираните параметри. 

 С цел да се избегне публикуването на една и съща оферта от двама Потребители 

от името на един Търговски участник, на Търговските участници на ЦПДД се 

препоръчва да изработят вътрешни правила за работа, в които да регулират 

начина, по който различните Потребители на съответния Търговски участник 

могат да подават оферти в Търговската платформа. 

Глава V 

Процедура за регистрация на ЦПДД 

 За да могат да участват на ЦПДД, кандидатите трябва да са преминали успешно 

процедурата по регистрация и да имат достъп до Търговската платформа. 

 За стартирането на процедура за регистрация кандидатите подават заявление за 

регистрация на ЦПДД по образец, публикуван от Оператора. 

 Заявлението за регистрация съдържа най-малко следната информация: 

21.1 Пълно наименование на кандидата, идентификационен № по ДДС и 

единен идентификационен код (ЕИК), под който юридическото лице е 

вписано в Агенцията по вписванията; 
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21.2 Категория на кандидата като търговски участник съгласно чл. 100 от 

Закона за енергетиката; 

21.3 Адрес на управление и адрес за кореспонденция на кандидата; 

21.4 Име/имена и данни за лицето/лицата за контакт, което/които 

представляват кандидата; 

21.5 Данни за притежаваната от кандидата лицензия според Закона за 

енергетиката (№ на лицензия, дейност и срок); 

21.6 Данни относно енергиен идентификационен код и принадлежност към 

балансираща група; 

21.7 Данни за лицата/потребителите с активен достъп, упълномощени да 

подават оферти на ЦПДД от името на кандидата, и лицата с пасивен 

достъп, в съответствие с чл. 34; 

21.8 Удостоверение за регистрация по ДДС; 

21.9 Удостоверение за актуално състояние по съдебна регистрация; 

21.10 Декларация, че заявителят ще купува електрическа енергия за целите на 

собственото си потребление – попълва се само от потребители на 

електрическа енергия; 

21.11 Декларация, че заявителят не е обявен в несъстоятелност, не е в 

производство за обявяване в несъстоятелност и не е в производство по 

ликвидация. 

 След попълване на заявлението и приложенията комплектът от документи следва 

да бъде изпратен на електронен адрес: otc.application@ibex.bg или на актуалния 

адрес за кореспонденция. 

 С изпращането на заявлението и необходимата информация за регистрация 

кандидатът стартира процедура за регистрация на ЦПДД. 

 Операторът разглежда заявлението за регистрация в срок от 3 (три) работни дни, 

считано от датата, следваща постъпването на заявлението или в случаите по 

чл.25 - от датата на отстраняване на нередностите от страна на кандидата. 

 Заявлението се проверява за съответствие с Изискванията. При установяване на 

несъответствие от Оператора на кандидата се изпраща съобщение на посочения 

в заявлението електронен адрес за отстраняването му в срок от 3 (три) работни 

дни. Срокът, посочен в чл. 24, започва да тече от датата на отстраняване на 

нередностите от страна на кандидата. 

 Ако в срока по чл. 25 кандидатът не отстрани нередностите, заявлението не се 

разглежда от Оператора и процедурата по регистрация се прекратява, като 

кандидатът се уведомява, че заявлението не подлежи на разглеждане. 

Кандидатът има право да стартира нова процедура по регистрация минимум 2 

(два) месеца след прекратяването на предходната. 

 По време на процедурата по регистрация Операторът на пазара може да поиска 

допълнителна информация, включително и от трети страни, във връзка с 

регистрацията на кандидата. 

 Въз основа на получената информация, в съответствие с чл. 25 и чл. 26, 

Операторът регистрира кандидата или прекратява процедурата по регистрация. 

 Операторът допуска до търговия единствено кандидати, които счита, че са в 

състояние и са подходящи да станат участници на ЦПДД и по обоснована 

преценка на Оператора не го излагат на репутационен или финансов риск. 

 Операторът отказва регистрация, ако кандидатът не изпълнява установените в 

съответствие с настоящите правила условия. 

mailto:otc.application@ibex.bg
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 В случай на отказ за регистрация на кандидат по реда на чл. 30 Операторът 

представя в писмен вид пред кандидата причините за отказа. 

 С приемането на заявлението за регистрация Операторът установява контакт с 

кандидата и му изпраща: 

32.1 Договор за участие, който регламентира правата и задълженията на 

Оператора и търговския участник. 

32.2 СДППЕЕ. 

 След получаването на договорите по чл. 32 кандидатът следва да ги подпише и 

изпрати на актуалния адрес за кореспонденция на Оператора. Ако до един месец 

след получаването на договорите по чл. 32 Операторът не е получил подписани 

от кандидата екземпляри, процедурата за регистрация се счита за прекратена. 

 В съответствие с чл. 21.7 в заявлението за регистрация всеки кандидат заявява 

броя Потребители, които ще бъдат оторизирани за достъп до Търговската 

платформа: 

34.1 с активен достъп – Потребители, отговорни за подаване на оферти на 

ЦПДД от името на съответния търговски участник; 

34.2 с пасивен достъп – Потребители, които имат достъп до информацията в 

Търговската система, но не могат да подават оферти. 

 Всеки Потребител трябва да премине курс на обучение за работа с Търговската 

платформа и запознаване с Правилата, за което съответните лица получават 

сертификат. При регистрация всеки търговски участник получава един 

потребител с активен достъп, като за всеки допълнителен се заплаща такса в 

съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ. 

 При подписване на договорите по чл. 32 Търговският участник следва да 

предостави Минимално гаранционно обезпечение под формата на банкова 

гаранция и/или паричен депозит в съответствие с чл. 57. 

 След като търговския участник предостави Минимално гаранционно обезпечение 

в съответствие с чл. 60, същият няма право да заявява неговото освобождаване 

по време на активната му регистрация на ЦПДД.   

 След подписване на договорите по чл. 32 Търговският участник следва да плати 

приложимите такси и да предостави Гаранционно обезпечение за участие под 

формата на банкова гаранция и/или паричен депозит в съответствие с чл. 57. 

 След подписването на договорите по чл. 32, преминаване на обучение в 

съответствие с чл. 35, плащането на приложимите такси и внасянето на 

обезпечението по чл. 38 съответният участник получава достъп до Търговската 

платформа в съответствие с Глава VIII и може да подава оферти. 

Глава VI 

СДППЕЕ 

 СДППЕЕ урежда правата и задълженията на страните в резултат на сключени 

сделки за покупко-продажба на електрическа енергия посредством Екран 

„Auctions” и Екран „Continuous trading“. 

 Неразделна част от СДППЕЕ са Правилата и всички Допълнителни споразумения, 

сключени между страните в резултат на сключени сделки на ЦПДД, които 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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 Подписвайки СДППЕЕ, всеки Търговски участник се съгласява, че за всяка 

сделка за покупко-продажба на електрическа енергия, сключена между 

страните, количеството, цената и предварително заложените условия относно 

разплащания, гаранционни обезпечения и неустойки, ще се отразяват в 

Индивидуалните условия към Допълнително споразумение. 

 Подписването на СДППЕЕ е необходимо условие Операторът да допусне 

Търговския участник да търгува на ЦПДД. 

 Всички участници на ЦПДД са длъжни да сключат СДППЕЕ с Оператора на ЦПДД. 

Глава VII 
Оттегляне и изключване на Търговски участник от ЦПДД 

 Търговски участник има право да се оттегли от ЦПДД въз основа на писмено 

заявление, изпратено минимум 10 (десет) работни дни преди датата, на която 

Операторът следва да прекрати регистрацията му. 

 Операторът разглежда заявлението за оттегляне в срок от 5 (пет) работни дни 

от получаването му. 

 Операторът освобождава Гаранционното обезпечение за участие на Търговския 

участник до 10 (десет) работни дни след датата на прекратяване на участието 

на Търговския уастник, при условие че всички фактури, издадени на името на 

Търговския участник, са платени. 

 В случай че има неплатени задължения Гаранционното обезпечение за участие 

и/или минималното гаранционно обезпечение на Търговския участник се 

усвояват до размера на дължимото, за което се уведомява Търговският участник, 

като останалата сума се освобождава. 

 Операторът изключва Търговски участник от ЦПДД и прекратява Договора за 

участие в следните случаи: 

49.1 В случай на повторен отказ от подписване на Допълнително споразумение 

към СДППЕЕ в резултат на Сключена сделка чрез някой от Търговските 

екрани на ЦПДД; 

49.2 В случай на повторно неизпълнение на възникналите задължения и 

неспазване на условията в съответствие с Допълнително споразумение и 

Индивидуалните условия към него, подписани в резултат на Сключена 

сделка и съгласно Правилата. 

49.3 При неизпълнение на задълженията за заплащане на дължими суми във 

връзка с търговията на ЦПДД.  

49.4 При прекратяване, спиране или отнемане на лицензията по чл. 21.5, 

Операторът изключва съответния Търговски участник незабавно и 

безусловно от датата на влизане в сила на решението за прекратяване 

или отнемане на лицензията на КЕВР. 

49.5 При повторно нарушаване на изискванията за сключване на 

Допълнително споразумение и Индивидуалните условия към него. 

 Търговски участник, чието участие на пазара е прекратено в съответствие с чл. 

49.1, чл. 49.2, чл. 49.3 и чл. 49.5, има право да започне нова процедура по 

регистрация не по-рано от една година след датата на изключването. 
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Глава VIII 

Достъп до Търговската платформа 

 За подаване на оферти и сключване на сделки на ЦПДД всеки Потребител трябва 

да има достъп до Търговската платформа. 

 Достъпът до Търговската платформа се осъществява чрез персонално 

потребителско име и индивидуална парола. 

 Операторът на ЦПДД, в съответствие със заявените от Търговския участник 

данни по чл. 21.7, генерира персонално потребителско име и издава служебна 

парола за всеки Потребител със съответното ниво на достъп след подписването 

на договорите по чл. 32, преминаване на обучение и внасянето на обезпечение 

по чл. 38. 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. 

 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. 

 Всеки Потребител, след получаване на служебните данни за достъп съгласно 

чл.53, е отговорен за съхраняването на потребителското си име и парола за 

достъп. 

Глава IX 

Организация на търговията на ЦПДД 

 Търговията на ЦПДД се осъществява по Централно европейско време /ЦЕВ/. 

 За участие на ЦПДД, с цел гарантиране на финансовите задължения, възникнали 

в следствие на сключени сделки, всеки Търговски участник е длъжен да 

поддържа Гаранционно обезпечение за участие в лева /BGN/, под формата на: 

57.1 Банкова гаранция, която е приета от Оператора и е издадена в 

съответствие с одобрен и публикуван на интернет страницата на 

Оператора текст. 

57.2 Паричен депозит в лева /BGN/, внесен в посочена от Оператора сметка. 

57.3 Комбинация от банкова гаранция и паричен депозит. 

 Когато търговските участници предоставят обезпечение под формата на банкова 

гаранция, те се задължават да заплатят всички разходи по предоставянето й, 

както в банката издател, така и в банката на бенефициента,  включително (но 

не само) таксите и комисионните за авизиране на банкови гаранции при 

представянето им чрез посредничеството на обслужващата/ите банка/и. Банката 

издател на банковите гаранции следва изрично да посочи към авизиращата 

банка на бенефициента, че комисионните за авизиране са за сметка на 

наредителя и са по договаряне. 

 При предоставянето на гаранционно обезпечение всеки Търговски участник 

получава от Оператора персонални потребителско име и парола, изпратени на 

посочен от участника имейл адрес, с които се предоставя достъп до наличния, 

блокиран и свободен финансов лимит. 

mailto:otc.operations@ibex.bg
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 За участие на всеки от Eкраните за търговия на ЦПДД Операторът изисква от 

всеки Търговски участник Минимално гаранционно обезпечение в съответствие 

с Тарифата за таксите на БНЕБ. 

 Стойността на Гаранционните обезпечения за участие, внесени от съответен 

Търговски участник, определя размера на Финансовия му лимит. Минималното 

гаранционно обезпечение не се взима предвид при изчисляване на финансовия 

лимит на Търговски участник. 

 При подаване на оферта, която не отговаря на изискванията за наличен 

Финансов лимит в съответствие с чл. 92 и чл. 152, същата се отхвърля 

автоматично от Търговската платформа. 

 Операторът актуализира финансовите лимити на Търговските участници в 

следните случаи: 

63.1 При внасяне на гаранционно обезпечение за участие над минималното 

гаранционно обезпечение или при освобождаване на обезпечение по 

искане на Търговски участник съгласно чл. 94 и чл. 155; 

63.2 При подаване на оферта; 

63.3 При подписване на Допълнително споразумение и представяне на 

гаранционно обезпечение за плащане и/или за добро изпълнение, ако се 

изисква такова по съответната сделка. 

 Операторът изготвя и изпраща Допълнително споразумение, вследствие на 

сключена на ЦПДД сделка между БНЕБ и съответния Търговски участник-страна 

по сделката. 

 Всеки Търговски участник, сключил сделка на ЦПДД, е длъжен да подпише 

Допълнително споразумение до 5 (пет) работни дни след сключването на 

сделката.  

 Операторът на пазара освобождава блокираните средства от финансовия лимит 

на даден Търговски участник за сключена сделка на ЦПДД след подписване на 

Допълнително споразумение между Оператора и Купувача в срока по чл. 65 и 

след представяне на гаранционно обезпечение за плащане и изпълнение или 

гаранционно обезпечение за изпълнение, ако се изисква такова по съответната 

сделка. 

 При неподписване на Допълнително споразумение с Оператора от страна на 

Търговски участник (Купувач) по Сключена сделка на ЦПДД и/или при отказ от 

представяне на гаранционно обезпечение за плащане и изпълнение, Операторът 

усвоява от гаранционното обезпечение на неизрядната страна: 

67.1 Всички дължими от двете страни на Оператора такси по съответната 

сделка; 

67.2 Неустойка в размер на изискуемия финансов лимит по съответната 

сделка. 

 При неподписване на Допълнително споразумение с Оператора от страна на 

Търговски участник (Продавач) по Сключена сделка на ЦПДД в и/или при отказ 

от представяне на гаранционно обезпечение за изпълнение, Операторът усвоява 

от гаранционното обезпечение на неизрядната страна: 

68.1 Всички дължими от двете страни на Оператора такси по съответната 

сделка; 

68.2 Неустойка в размер на изискуемия финансов лимит по съответната 

сделка. 

 Усвоената от Оператора неустойка в съответствие с чл. 67.2 и чл. 68.2 се 

превежда от Оператора на изрядната страна или, в случай на повече от един 
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контрагент, пропорционално на закупеното/продаденото количество 

електрическа енергия в срок от 3 (три) работни дни след усвояването. 

 Операторът публикува името на Търговския участник, отказал да подпише 

Допълнително споразумение във връзка със сключена от него сделка или 

неизпълнил задълженията си, произтичащи от сключено Допълнително 

споразумение, на своята интернет страница в списък „Неизрядни участници“ за 

срок от една година при липса на повторни нарушения за периода. 

Глава X 

Екран „Continuous trading“ 

Описание 

 На Екран „Continuous trading“ всички Търговски участници могат да подават 

оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия, като съответният 

участник може да види цените и количествата на вече подадените оферти. 

 Минималното оферирано количество на Екран „Continuous trading” е с мощност 

1 (един) MW. Минималната стъпка за количество при подаване на оферта на 

Екран „Continuous trading” e с мощност 1 MW. Минималната офертна цена на 

Екран „Continuous trading” е 0,01 лв./MWh, а минималната стъпка за цена при 

подаване на оферта е 0,01 лв./MWh. 

 Всички сделки на Екран „Continuous trading“ се сключват посредством 

алгоритъма „Auto-Matching“. 

 Всички продукти, които ще се търгуват посредством Екран „Continuous trading“, 

са посочени в Приложение 1 към Правилата. 

 В края на всеки работен ден, Операторът служебно деактивира всички оферти, 

останали неудовлетворени на Екран „Continuous trading“. 

Алгоритъм за сключване на сделки „Auto-Matching“ на Екран 

„Continuous trading“ 

 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, се сключва сделка. 

 Сделката се сключва на офертната цена, посочена от търговския участник, подал 

първи своята оферта в търговската платформа.  

 По време на търговията се извършва непрекъснато автоматично съпоставяне по 

цена на офертите за продажба и за покупка.  

 При въвеждане на нова и/или промяна на съществуваща оферта системата 

автоматично проверява за изпълнение на условието за съвместимост на цената 

по следния начин:  

79.1 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. 

79.2 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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Алгоритъм за сключване на сделки „Click-trading“ на екран 

„Continuous trading“ 

 За да сключи сделка посредством механизма „Click-trading“, всеки Търговски 

участник трябва да избере съществуваща на Екран „Continuous trading“ оферта 

и да я приеме. 

 Сделката се сключва на офертната цена, посочена в подадената вече в 

търговската платформа оферта. 

Грешка при въвеждане на оферта („Mistrade“) 

 В случай, че Търговски участник допусне грешка при въвеждането на оферта 

(„Mistrade“) посредством Екран „Continuous trading”, същият има право да 

извести Оператора за допуснатата грешка, като последният може да анулира 

Сключената сделка, ако насрещната страна, въз основа на чиято оферта е 

сключена сделката, приеме анулирането. 

 С цел анулиране на сделка поради допусната грешка, подалият оферта 

Търговски участник трябва да заяви искането си за анулиране на дежурния 

телефон на Оператора не по-късно от 5 минути след сключването на сделката, 

след което трябва да изпрати писмено искане и на имейл адрес – 

otc.cancellation@ibex.bg не по-късно от 10 минути след сключването на сделката.  

 Операторът има ангажимента да се опита да се свърже с отсрещната страна по 

сделката и да провери дали тя е съгласна с анулирането на Сключената сделка. 

 В случай, че Операторът не може да установи връзка с насрещната страна за 

анулиране на сделката или насрещната страна откаже анулирането, Операторът 

информира запитващата страна посредством имейл, че заявката за анулиране е 

отказана. 

 В случай, че насрещната страна потвърди анулирането на сделката, Операторът 

информира запитващата страна посредством имейл, че сделката е анулирана. В 

този случай Операторът налага такса за анулиране в размер, посочен в Тарифата 

за таксите на БНЕБ, като не налага такси върху обема електрическа енергия, за 

който е била сключена сделката. Таксата за анулиране трябва да бъде заплатена 

в срок до 3 /три/ работни дни след деня на анулиране на сделката от страна на 

Търговския участник, изискал анулирането.  

Срокове за търгуване 

 Чрез Екран „Continuous trading“ всички Търговски участници могат да сключват 

сделки за покупка и/или продажба на стандартизирани продукти.  

 Стандартизираните продукти се търгуват от 08:00 часа до 15:00 часа ЦЕВ всеки 

работен ден от годината, с изключение на случаите в съответствие с чл. 13, като 

Търговските участници имат възможност да подават оферти за следните 

продукти в съответствие с дефинираните срокове: 

88.1 Продукти със срок на доставка една календарна седмица – спрямо 

съответния ден на търговия са достъпни седмични продукти за 

следващите 4 седмици. Крайният срок за подаване на оферти за седмичен 

продукт е 2 пълни работни дни преди първия ден на доставка; 

88.2 Продукти със срок на доставка един календарен месец – спрямо 

съответния ден на търговия са достъпни месечни продукти за следващите 

4 месеца. Крайният срок за подаване на оферти за месечен продукт е 3 

пълни работни дни преди първия ден на доставка; 

mailto:otc.cancellation@ibex.bg
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88.3 Продукти със срок на доставка три календарни месеца – спрямо 

съответния ден на търговия са 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 е 5 

пълни работни дни преди първия ден на доставка; 

88.4 Продукти със срок на доставка шест календарни месеца – спрямо 

съответния ден на търговия са 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 е 7 

(седем) пълни работни дни преди първия ден на доставка; 

88.5 Продукти със срок на доставка една календарна година – спрямо 

съответния ден на търговия са достъпни годишни продукти за следващите 

2 календарни години. Крайният срок за подаване на оферти за годишни 

продукти е 7 (седем) пълни работни дни преди първия ден на доставка; 

Финансов лимит за подаване на оферти 

 Гаранционните обезпечения за участие на Търговските участници се отразяват в 

системата за управление на риска от Оператора под формата на финансови 

лимити. Минималното гаранционно обезпечение не се взима предвид при 

изчисляване на Финансовите лимити. 

 Всеки Търговски участник може да подаде оферта за покупка или продажба до 

сумата, изчислена въз основа на Финансовия лимит съгласно Правилата за 

съответния продукт. 

 Всеки търговски участник разполага с достъп посредством онлайн базирано 

приложение до информация относно финансовия лимит, с който разполага. 

 При подаване на оферта за покупка или продажба на Екран „Continuous trading” 

Финансовият лимит на Търговски участник следва да покрива следните условия: 

92.1 20% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукти със срок на доставка един уикенд; 

92.2 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукти със срок на доставка една седмица (календарна 

седмица и работни дни); 

92.3 10% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукт със срок на доставка един месец (уикенди в месеца); 

92.4 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); 

92.5 4% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукти със срок на доставка едно тримесечие; 

92.6 3% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукти със срок на доставка полугодие; 

92.7 2% от стойността на електрическата енергия по сключената на пазара 

сделка за продукти със срок на доставка една година. 

 При подаване на повече от една оферта за покупка и/или за продажба от страна 

на Търговски участник, Операторът съпоставя всички изискуеми лимити според 

подадените оферти и блокира единствено най-високия такъв. При сключване на 

сделка в резултат на подадената оферта с най-висок изискуем лимит, 

Операторът проверява за следващия най-висок лимит на база подадените 

оферти и блокира отновно единствено него. При липса на достатъчен свободен 

финансов лимит съответните оферти се деактивират от Оператора.  
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 Гаранционни обезпечения за участие, които не са блокирани по сключени 

сделки, се освобождават: 

94.1 При прекратяване на участието на Търговски участник от ЦПДД; 

94.2 Със заявление за освобождаване на обезпечение по образец, подадено 2 

(два) работни дни преди датата на освобождаване и до размера на 

Минималното гаранционно обезпечение. 

Глава XI 
Екран „Auctions“ 

Процедура за иницииране на Търг 

 Операторът организира Търг за покупка или продажба на електрическа енергия 

след получено Заявление за иницииране на търг от Търговски участник и 

заплащане на таксата за инициране на търг в съответствие с Тарифата за таксите 

на БНЕБ от съответния участник, като в Заявлението следва да бъдат определени 

следните параметри: 

95.1 механизъм, по който търгът следва да бъде проведен; 

95.2 начална цена за участие; 

95.3 профил; 

95.4 количество електрическа енергия за покупка (MW и MWh); 

95.5 срок на доставка; 

95.6 дата и час за провеждане на Търга; 

95.7 изискване за минимално оферирано количество; 

95.8 изискване насрещните подадени оферти да не са видими за всички 

Търговски участници; 

95.9 изискване търговските участници да могат да подават само по 1 (една) 

насрещна оферта. 

 За целите на провеждането на Търгове посредством Екрана „Auctions“ 

Операторът администрира търговски календар, съдържащ информация за всички 

предстоящи и провели се търгове, който е публикуван на интернет страницата 

на Оператора и се актуализира ежедневно. 

 Заявление за иницииране на търг може да бъде подадено от всеки Търговски 

участник на имейл адрес auctions@ibex.bg съгласно образец, публикуван на 

интернет страницата на Оператора. 

 Минималното оферирано количество на Търг е 1 (един) MW, освен ако не е 

упоменато друго в Заявлението за иницииране на търг, като минималната стъпка 

е 1 (един) MW.  

 Минималната стъпка за цена при подаване на оферта е 0,01 лв./MWh. 

 Операторът приема, че параметрите на подадените насрещни оферти от 

заинтересуваните търговски участници са видими от всички търговски участници 

с изключение на случаите, в които инициаторът на търга в Заявлението за 

иницииране на търг изисква подадените насрещни оферти да не са видими. 

 Операторът приема, че всеки търговски участник може да подава повече от една 

насрещна оферта с изключение на случаите, в които инициаторът на търга в 

Заявлението за иницииране на търг е посочил, че изисква подаването само на 

една насрещна оферта от заинтересованите търговски участници. 

mailto:auctions@ibex.bg
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Стандартен търг за покупка 

 Всеки Търговски участник може да организира стандартен търг за покупка, като 

за целта трябва да подаде Заявление за иницииране на търг до Оператора по 

чл.95. 

 Информацията по чл. 95 за всеки иницииран Търг се публикува на интернет 

страницата на Оператора в съответствие с търговския календар, администриран 

от Оператора.  

 След началото на Търга за покупка всеки Търговски участник, който има внесено 

гаранционно обезпечение за участие в полза на Оператора и има право да 

участва, може да подаде оферта/и за продажба, посочвайки офертна цена и 

количество електрическа енергия за продажба за всяка оферта. 

 В случай, че Инициаторът изисква всеки заинтересован Търговски участник да 

подава само по 1 (една) оферта за продажба, при подадени две или повече 

оферти от един Търговски участник Операторът анулира всички оферти 

постъпили преди последната. 

 Всеки търговски участник може да подаде, промени или анулира своята/своите 

оферта/и за продажба преди крайния срок за подаване на оферти.  

 Цената на подадена от Продавача оферта трябва да бъде равна или по-ниска от 

тази, посочена от инициатора на Търга в Заявлението за иницииране на търг. 

 Всички Търговски участници, участвали в търг за покупка, които в ролята на 

Продавачи са сключили сделка за покупко-продажба с Оператора, следва да 

представят Гаранционни обезпечения за изпълнение според чл. 157.2 в срок от 

3 (три) работни дни след подписване на Допълнителното споразумение, но не 

по-късно от 14:00 часа на третия ден на доставка, ако търгът е проведен до 1 

(един) работен ден преди първия ден на доставка. 

 Стандартни търгове за покупка се провеждат всеки работен ден на всеки 30 

(тридесет) минути от 10:00 часа до 15:00 часа ЦЕВ, като времетраенето на всеки 

търг е 10 (десет) минути. 

Търг за покупка посредством оргнизация на рундове 

 Всеки Търговски участник може да организира търг за покупка посредством 

организация на рундове, като за целта трябва да подаде Заявление за 

иницииране на търг до Оператора по чл. 95. 

 Всеки търговски участник, регистриран на ЦПДД и представил гаранционно 

обезпечение за участие, може да участва в иницииран търг за покупка 

посредством организация на рундове; 

 Всеки търг за покупка протича под формата на рундове, като по време на един 

търг могат да се организират до 5 (пет) рунда по желание на Инициатора; 

 В първия рунд за всеки търг Операторът публикува посочената в Заявлението за 

инииране на търг начална (максимална) цена и оферираното количество за 

покупка; 

 Времетраенето на всеки рунд е 3 (три) минути, а паузата между два 

последователни рунда – 2 (две) минути. 

 Всеки рунд протича през следните етапи: 

115.1 Етап на подаване на оферти – заинтересованите търговски участници 

подават оферти за продажба, като определят количество и офертна цена, 

която следва да бъде по-ниска или равна на началната; 
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115.2 Етап на класиране на оферти – в края на всеки рунд офертите се класират 

автоматично според офертните цени. При две или повече оферти с 

еднакви цени, първо подадената оферта е с приоритет пред останалите; 

115.3 Етап на сключване на сделки или провеждане на следващи рундове – 

Инциаторът може да вземе решение да прекрати търга на база подадените 

оферти (БНЕБ подава оферта от името на Инициатора и сключва сделки с 

класиралите се търговски участници) или да понижи началната цена и да 

бъде организиран допълнителен рунд. 

 Преди началото на всеки рунд Операторът публикува понижената начална цена 

посредством търговската платформа. 

 След крайния срок за подаване на оферти БНЕБ уведомява Инициатора за всички 

постъпили в търговската платформа оферти за продажба (предоставя 

информация за офертните цени и количества, като търговските участници 

остават анонимни). 

 След провеждането на пети рунд Операторът прекратява търга и сключва сделки 

(в ролята на купувач) с всички класирали се търговски участници, подали 

оферти за продажба. 

 Търгове за покупка посредством организация на рундове се провеждат всеки 

работен ден на всеки кръгъл час от 10:00 часа до 15:00 часа ЦЕВ, като 

времетраенето на всеки търг е до 30 (тридесет) минути. 

Стандартен търг за продажба 

 Всеки Търговски участник може да организира стандартен търг за покупка, като 

за целта трябва да подаде Заявление за иницииране на търг до Оператора по 

чл.95 

 След началото на Търга за продажба всеки Търговски участник, който има 

внесено Гаранционно обезпечение за участие в полза на Оператора и има право 

да участва, може да подаде оферта/и за покупка, посочвайки офертна цена и 

количество електрическа енергия за покупка за всяка оферта. 

 В случай че Инициаторът изисква всеки заинтересован Търговски участник да 

подава само по 1 (една) оферта за покупка, при подадени две или повече оферти 

от един участник Операторът анулира всички оферти постъпили преди 

последната. 

 Всеки Търговски участник може да подаде, промени или анулира своята/своите 

оферта/и за покупка преди крайния срок за подаване на оферти.  

 Цената на офертата, подадена от Купувача, трябва да бъде по-висока или равна 

на тази, посочена от инициатора на Търга в Заявление за иницииране на търг.  

 Всички подадени оферти се подреждат в низходящ ред на офертните им цени, 

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.  

 След приключването на търга, Операторът, влизайки в ролята на Продавач, 

подава оферта за продажба със същите параметри като тези, посочени в 

Заявлението за иницииране на търг и сключва сделки с класиралите се 

Търговски участници. 

 Всички Търговски участници, участвали в търг за продажба, които в ролята на 

Купувачи са сключили сделка за покупко-продажба с БНЕБ, следва да 

представят гаранционни обезпечения за плащане и за изпълнение по чл. 157.1 

в срок от 3 (три) работни дни след подписване на Допълнителното споразумение, 

но не по-късно от 14:00 часа на третия ден на доставка, ако търгът е проведен 

до 1 (един) работен ден преди първия ден на доставка. 
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 Стандартни търгове за покупка се провеждат всеки работен ден на всеки 30 

(тридесет) минути от 10:00 часа до 15:00 часа ЦЕВ, като времетраенето на всеки 

търг е 10 (десет) минути. 

Търг за продажба посредством организация на рундове 

 Всеки Търговски участник може да организира търг за продажба посредством 

организация на рундове, като за целта трябва да подаде Заявление за 

иницииране на търг до Оператора по чл. 95. 

 Всеки търговски участник, регистриран на ЦПДД и представил гаранционно 

обезпечение за участие, може да участва в иницииран търг за продажба 

посредством организация на рундове. 

 Всеки търг за продажба протича под формата на рундове, като по време на един 

търг могат да се организират до 5 (пет) рунда по желание на Инициатора. 

 В първия рунд за всеки търг Операторът публикува посочената в Заявлението за 

инииране на търг начална (минимална) цена и оферираното количество за 

продажба. 

 Времетраенето на всеки рунд е 3 (три) минути, а паузата между два 

последователни рунда – 2 (две) минути. 

 Всеки рунд протича през следните етапи: 

134.1 Етап на подаване на оферти – заинтересованите търговски участници 

подават оферти за покупка, като определят количество и офертна цена, 

която следва да бъде по-висока или равна на началната; 

134.2 Етап на класиране на оферти – в края на всеки рунд офертите се класират 

автоматично според офертните цени. При две или повече оферти с 

еднакви цени, първо подадената оферта е с приоритет пред останалите; 

134.3 Етап на сключване на сделки или провеждане на следващи рундове – 

Инциаторът може да вземе решение да прекрати търга на база подадените 

оферти (БНЕБ подава оферта от името на Инициатора и сключва сделки с 

класиралите се търговски участници) или да повиши началната цена и да 

бъде организиран допълнителен рунд. 

 Преди началото на всеки рунд Операторът публикува повишената начална цена 
посредством търговската платформа. 

 След крайния срок за подаване на оферти БНЕБ уведомява Инициатора за всички 

постъпили в търговската платформа оферти за покупка (предоставя информация 

за офертните цени и количества, като търговските участници остават анонмни). 

 След провеждането на пети рунд Операторът прекратява търга и сключва сделки 

(в ролята на продавач) с всички класирали се търговски участници, подали 

оферти за покупка. 

 Търгове за продажба посредством организация на рундове се провеждат всеки 

работен ден на всеки кръгъл час от 10:00 часа до 15:00 часа ЦЕВ, като 

времетраенето на всеки търг е до 30 (тридесет) минути. 

Условия за провеждане на Търг 

 Крайният срок за подаване на Заявление за иницииране на търг е до 14:00 часа 

ЦЕВ на предходния работен ден преди датата за провеждане на Търга.  

 След постъпване на Заявление за иницииране на търг Операторът го разглежда 

в рамките на същия работен ден и ако цялата необходима информация е налична 

и таксата за инициране на търг в съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ е 
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платена, БНЕБ изпраща на посочения от Търговския участник имейл адрес 

потвърждение за провеждане на Търга. 

 При констатиране от Оператора на липсваща информация в Заявлението за 

иницииране на търг, Операторът изисква липсващата информация от Търговския 

участник. В случай, че тя не бъде предоставена в срок до 16:00 часа ЦЕВ в деня, 

през който е подадено заявлението, то предложението се счита за невалидно. 

 При констатиране от Оператора, че участникът, подал Заявление за инициране 

на търг, не е заплатил такса за инициране на търг в съответствие с Тарифата за 

таксите на БНЕБ, Операторът уведомява съответния участник. В случай че 

съответната такса не бъде заплатена до 16:00 часа ЦЕВ в деня, през който е 

подадено заявлението, то предложението се счита за невалидно. 

 В случай че е изпратено Заявление за иницииране на търг за покупка или 

продажба на електрическа енергия с период на доставка, който започва на 

следващия ден след деня на провеждане на търга, той би могъл да бъде 

организиран най-късно в 11:00 ЦЕВ в деня на провеждане. 

 До 16:30 часа ЦЕВ в деня на изпращането на потвърждението от Оператора по 

чл. 140, Операторът публикува на интернет страницата си, както и на Екрана за 

търговия, съобщение за инициирания търг. Операторът публикува информацията 

в съответствие с чл. 95 с изключение на името на Търговския участник. 

 В случай че в резултат на проведен Търг се сключат сделки за количество, 

представляващо не повече от 5% от оферирана енергия и/или не повече от 5 

MW, без значение от срока и профила на доставка, инициаторът има право до 

два часа след провеждането на търга да поиска реорганизиране на търг с 

остатъчното количество при същите параметри и коригирана 

минимална/максимална цена за участие на следващата възможна дата за 

провеждане на Търг съгласно търговския календар. Търгът може да бъде 

проведен най-рано на следващия работен ден след първоначалното му 

провеждане при наличие на възможност в съответствие с търговския календар. 

На интернет страницата на Оператора се публикува и съхранява информация за 

всички предстоящи, проведени или анулирани Търгове. Всеки може да бъде 

реорганизиран до 2 (два) пъти. 

 Операторът на ЦПДД не организира два търга с различен механизъм на 

провеждане едновременно. 

 Операторът на ЦПДД не организира търг за покупка и търг за продажба 

едновременно. 

Процедура за анулиране на Търг 

 Всеки участник, който е подал Заявление за иницииране на търг, има право да 

анулира Търга единствено при следните условия: 

148.1 Инициаторът изпраща на Оператора искане за анулиране на Търга най-

късно до 09:00 часа ЦЕВ в деня на провеждане на Търга. Ако Операторът 

не е получил искане за анулиране в посочения срок, Търгът се счита за 

активен и Операторът провежда тръжната сесия. 

148.2 При анулиране на търг от Инициатора, Операторът не възстановява 

таксата за иницииране на търг. 

148.3 При анулиране на търг, Инициаторът няма право да реорганизира търга в 

съответствие с чл. 145.  

148.4 Информацията за анулиран Търг остава налична на интернет страницата 

на Оператора, като Търгът получава статус „Анулиран“. 
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148.5 Името на всеки Търговски участник, който в рамките на една година, 

считано от датата на първия анулиран Търг, анулира 3 (три) Търга, се 

публикува в интернет страница на Оператора в списъка „Неизрядни 

участници“ за срок от една година. 

148.6 Участниците, които са вписани в списък „Неизрядни участници“ поради 

анулиране на Tъргове, заплащат двойна такса за иницииране на търг за 

срок от една година, в случай че за посочения срок нямат следващи 

нарушения и бъдат отписани от горепосочения списък. 

Финансов лимит за подаване на оферти 

 Гаранционните обезпечения за участие на Търговските участници се отразяват в 

системата за управление на риска от Оператора под формата на финансови 

лимити. Минималното гаранционно обезпечение не се взима предвид при 

изчисляване на Финансовите лимити. 

 Всеки Търговски участник може да подаде оферта за покупка или продажба до 

сумата, изчислена въз основа на Финансовия лимит съгласно Правилата. 

 Всеки търговски участник разполага с достъп посредством онлайн базирано 

приложение до информация относно финансовия лимит, с който разполага. 

 При подаване на оферта за покупка посредством Екран „Auctions“, включително 

при подаване на Заявление за иницииране на търг за покупка, Финансовият 

лимит на Търговски участник следва да покрива следните условия: 

152.1 При сделки със срок на доставка до един месец, включително, 

Търговските участници, желаещи да участват на определен търг, следва 

да имат Финансов лимит по-голям или равен на 100% от стойността на 

енергията, за която ще подадат оферта за покупка или ще инициират търг. 

152.2 При сделки със срок на доставка по-дълъг от един месец, Търговските 

участници, желаещи да участват на определен търг, следва да имат 

Финансов лимит по-голям или равен на произведението от оферираната 

цена и количеството електрическа енергия за 3 (три) дни в MWh, за която 

ще подадат оферта за покупка или ще инициират търг. 

 При подаване на оферта за продажба посредством Екран „Auctions“, 

включително при подаване на Заявление за иницииране на търг за продажба, 

Търговският участник следва да има Минимално гаранционно обезпечение. 

 Всеки Търговски участник, който желае да участва в обявен Търг за продажба, 

трябва до 1 (един) час преди предварително обявеното начало на Търга да 

осигури наличието на Финансов лимит в съответствие с чл. 152. 

 Гаранционни обезпечения за участие, които не са блокирани по сключени 

сделки, се освобождават: 

155.1 При прекратяване на участието на Търговски участник от ЦПДД; 

155.2 Със заявление за освобождаване на обезпечение по образец, подадено 2 

(два) работни дни преди датата на освобождаване и до размера на 

Минималното гаранционно обезпечение. 

Глава XII 
Гаранционни обезпечения за плащане и/или изпълнение 

 При сключване на сделка за покупко-продажба на продукти със срок на доставка 

по-кратък или равен на един месец не се изисква представяне на гаранционно 
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обезпечения за плащане и изпълнение и/или на гаранционно обезпечение за 

изпълнение. 

 При сключване на сделка на ЦПДД за покупко-продажба на продукти със срок 

на доставка по-дълъг от един месец се предоставят следните обезпечения: 

157.1 Купувачът е длъжен да предостави на Оператора (в ролята на Продавач) 

гаранционно обезпечение за плащане и изпълнение, което трябва да 

покрива стойността на количеството договорена електрическа енергия за 

45 (четиридесет и пет) календарни дни; 

157.2 Продавачът е длъжен да предостави на Оператора (в ролята на Купувач) 

гаранционно обезпечение за изпълнение, което трябва да покрива 

стойността на количеството договорена електрическа енергия за 15 

(петнадесет) календарни дни. 

 Предоставените гаранционни обезпечения се освобождават до десет (10) 

работни дни след датата на изтичане на Допълнителното споразумение, при 

условие, че Операторът е уведомен, че всички фактури, издадени на името на 

Купувача до датата на изтичането им, са платени в срок, както 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, като обезпеченията могат да бъдат под формата на: 

158.1 Банкова гаранция със срок на валидност десет (10) работни дни, след 

последния ден на доставка според съответното Допълнително 

споразумение; 

158.2 Паричен депозит. 

 В случай, че периодът между деня на сключване на сделка и първия ден на 

доставка е равен или по-дълъг от един месец гаранционните обезпечения по 

чл.157.1 и чл.157.2 следва да се представят в срок до 5 (пет) работни дни преди 

първия ден на доставка. 

 В случай, че Търговският участник, който трябва да представи гаранционно 

обезпечение за плащане и изпълнение, е потребител на електрическа енергия, 

при изчисляване на обезпечението за плащане се начислява: 

160.1 Цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране в 

съответствие с чл. 30, ал. 1, т. 17 от Закона за енергетиката; 

160.2 Данък, в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове. 

 В резултат от всички сделки, сключени на ЦПДД, Операторът не предоставя 

Гаранционни обезпечения за плащане и изпълнение и Гаранционни обезпечения 

за изпълнение на ответната страна. 

Глава XIII 

Разплащания и фактуриране 

 Всеки Търговски участник е отговорен за навременното и систематично 

погасяване на задълженията си, възникнали в резултат от сключени сделки на 

ЦПДД. 

 Всеки Търговски участник е длъжен да заплаща таксите, в съответствие с 

Тарифата за таксите на БНЕБ, дължими във връзка с търговията на ЦПДД. 

 Всеки Търговски участник е длъжен да заплаща дължимите суми, включително 

приложимите такси, по безкасов път. 

 Всички разплащания се извършват в лева. 
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 Плащанията по всяко Допълнително споразумение се считат за извършени след 

заверка на банковата сметка на Продавача. 

 БНЕБ изпраща фактури за плащане на дължими суми по чл. 163 във връзка с 

търговията на ЦПДД в срокове, както следва: 

167.1 До 16:00 часа ЦЕВ на всяко шестнадесето (16) число от месеца или на 

първия работен ден след посочения срок, Операторът издава фактури за 

плащане на всички дължими на Оператора такси и ги изпраща на всички 

Търговски участници, сключили сделки на Търговската платформа за 

периода от 1 (първо) до 15 (петнадесето) число на текущия месец; 

167.2 До 16:00 часа ЦЕВ на всяко първо (1) число от месеца или на първия 

работен ден след посочения срок, Операторът издава фактури за плащане 

на всички дължими на Оператора такси и ги изпраща на всички Търговски 

участници, сключили сделки на Търговската платформа за периода от 16 

(шестнадесето) число до края на предходния месец. 

 Крайният срок за плащане на издадените от Оператора фактури по чл. 167 е до 

пет (5) работни дни след издаването на фактурата. 

 При неспазване на задълженията на Търговският участник по чл.168, Операторът 

има право да отстрани съответния участник от ЦПДД във всеки един момент след 

изтичането на срока, като изпрати писмено известие на съответния участник. 

 Продуктите, които се предлагат на ЦПДД, се заплащат в съответствие със срока 

на доставка, както следва: 

170.1 Продукти със срок на доставка до 1 (един) месец включително, се 

заплащат авансово; 

170.2 Продукти със срок на доставка по-дълъг от 1 (един) месец се заплащат 

последващо (два пъти месечно). 

 При сключване на сделка за продажба на електрическа енергия с авансово 

плащане, Купувачът е длъжен да заплати авансово стойността на електрическата 

енергия за целия период на доставка най-късно до 16:00 часа ЦЕВ на деня, 

последващ деня на сключване на сделката. След постъпване на сумата по 

банковата сметка на Продавача, същият издава фактура за полученото плащане. 

 При сделки със срок на доставка до 1 (един) месец, включително,и при наличие 

на гаранционно обезпечение за участие под формата на паричен депозит, 

Купувачът има възможност след сключване на сделката да изпрати заявление за 

освобождаване на обезпечение и промяна на предназначението му с цел 

извършване на авансовото плащане по чл. 171. 

 При неспазване на задълженията на Купувача по чл. 171 Продавачът има право 

да прекрати Допълнителното споразумение, относимо към съответното плащане, 

предсрочно във всеки един момент след изтичането на срока по чл. 171, както и 

да усвои представеното гаранционно обезпечение за участие до размера на 

стойността на електрическата енергия, за която е сключена сделка. 

 При фактуриране на Сключена сделка за покупко-продажба на електрическа 

енергия със срок на доставка по-дълъг от 1 (един) месец, Продавачът е длъжен 

да изпраща фактура на Купувача два пъти месечно за плащане в срок, както 

следва: 

174.1 на шестнадесето (16) число от месеца или на първия работен ден след 

посочения срок – за периода от 1 (първо) до 15 (петнадесето) число на 

текущия месец на доставка; 

174.2 на последно число от месеца или на първия работен ден след посочения 

срок – за периода от 16 (шестнадесето) число до края на текущия месец 

на доставка. 
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 При Сключена сделка за покупко-продажба на електрическа енергия със срок на 

доставка по-голям от 1 (един) месец, Купувачът е длъжен да заплати енергията 

на база подписано Допълнително споразумение и издадена фактура в 

съответствие с чл. 174. Купувачът извършва плащанията до 5 (пет) работни дни 

след издаването на фактурата. 

 В случай че Операторът е в ролята на Купувач по дадена сделка, той е длъжен 

да извърши пллащанията по издадената от Продавача фактура до 6 (шест) 

работни дни след издаването ѝ. 

 При неспазване на задълженията на Купувача по чл. 175 или по чл.176, 

Продавачът има право да прекрати Допълнителното споразумение, относимо към 

съответното плащане предсрочно, във всеки един момент след изтичането на 

упоменатите срокове, като изпрати писмено известие на другата страна. 

 При сключване на сделка за покупко-продажба на електрическа енергия с 

отклонения (девиации) с авансово плащане, Купувача превежда авансово 

сумата за максимално договореното количество енергия за периода на доставка 

и получава фактура от Продавача. След приключване на доставката и при 

наличие на надвнесената сума, Продавачът издава кредитно известие и връща 

надвнесената сума на Купувача в срок до 5 (пет) работни дни. 

Глава XIV 

ДДС 

 За Търговските участници, регистрирани на територията на Република България, 

се начислява ДДС: 

179.1 Към всички дължими суми в резултат на сключени сделки. 

179.2 При изчисляване на необходимите гаранционни обезпечения за плащане 

и добро изпълнение. 

 За Търговските участници, регистрирани извън територията на Република 

България, плащането на всички данъци, включително ДДС, е задължение на 

съответния Търговски участник в съответствие с приложимото право в страната 

на регистрация. 

Глава XV 
Неизпълнение и неустойки 

Неустойка при възникнала Основателна причина 

 При предсрочно прекратяване на Допълнително споразумение за продукти със 

срок на доставка по-дълъг от 1 (един) месец, поради възникнала Основателна 

причина, Продавачът дължи неустойка за неизпълнение на Купувача. 

 При предсрочно прекратяване на Допълнително споразумение за продукти със 

срок на доставка пои-дълъг от 1 (един) месец, поради възникнала Основателна 

причина, Купувачът дължи неустойка за неизпълнение на Продавача.  

 Размерът на неустойките по чл. 181 и чл. Error! Reference source not found. е 

сума, равна на стойността на количеството договорена електрическа енергия за 

петнадесет /15/ календарни дни. 
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Неустойка при Неплащане на договорената електрическа енергия  

 При неизпълнение на задълженията за плащане на договорената електрическа 

енергия, Търговският участник /Купувач/ дължи неустойка за Неплащане на 

Оператора /Продавач/, която може да бъде усвоена от Оператора от 

предоставеното гаранционно обезпечение за плащане и изпълнение по чл.157.1. 

Операторът /Купувач/ следва да прехвърли сума в размер на посочената 

неустойка на Продавача и да прекрати Допълнителните споразумения, по които 

е страна вследстиве на съответната сключена сделка. 

 Размерът на неустойката по чл.184 е сума, равна на стойността на количеството 

договорена електрическа енергия за 30 /тридесет/ календарни дни.  

Неустойка при Забава на плащане на електрическа енергия 

 При неспазване на сроковете за плащане от Купувач в съответствие с Глава XIII, 

Продавачът има право да прекрати Допълнителното споразумение по чл.184, 

относимо към съответното плащане, във всеки един момент след изтичане на 

посочения за плащане срок. 

 Ако Продавачът не се възползва от правото си да прекрати Допълнителното 

споразумение по реда на чл.186, Купувачът дължи лихва за просрочено 

плащане, която се начислява от датата на падежа до датата на плащане или до 

прекратяване на Допълнителното споразумение в размер на Основния лихвен 

процент на Българска Народна Банка + (плюс) 10 процентни пункта. 

Глава XVI 

Доставка и графици 

 Графиците за доставка се изготвят в съответствие с параметрите на всяка 

Сключена сделка, отразени в Допълнително споразумение, и са задължителни 

за изпълнение за всяка от страните. 

 Продавачът и купувачът изготвят и съгласуват почасови дневни графици за 

своите продажби/покупки на електрическа енергия в деня преди доставката (Д-

1), в резултат на сключени от тях сделки на ЦПДД. Графиците обхващат часовете 

от 00:00 часа до 24:00 часа на деня на доставка (Д) на електрическа енергия. 

 При Допълнително споразумение за покупко-продажба на електрическа енергия 

с отклонения (девиации), сключенo посредством eкран „Auctions“, страните 

съгласуват почасовия дневен график по следния начин: 

190.1 Всички класирани Търговски участници изпращат ежедневно на 

Оператора почасов дневен график до 10:00 часа ЦЕВ на имейл адрес: 

otc.scheduling@ibex.bg, в съответствие с образец публикуван на интернет 

страницата на Оператора. Ако някой от класираните Търговски участници 

не изпрати график в рамките на посочения срок, Операторът взима 

предвид базовото количество енергия за изготвянето на графика. 

190.2 Операторът изпраща ежедневно на инициатора на провелия се Търг 

почасов дневен график до 10:45 часа ЦЕВ. 

 В съответствие с действащите Правила за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ), Продавачът и Купувачът регистрират съгласувания между страните 

дневен почасов график в системата на ЕСО в съответствие с одобрените от ЕСО 

форма и срокове в деня преди доставка (Д-1). След регистрацията на графика, 

същият става задължителен за страните съгласно ПТЕЕ. 

mailto:otc.scheduling@ibex.bg
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 В случай, че ЕСО изиска промяна в графика и уведоми за това една от страните 

по графика, уведоменият участник е задължен да съгласува изменението в 

първоначално подадения график със своя контрагент. 

 При несъответствие между подадените от страните по Допълнително 

споразумение графици за доставка на електрическа енергия, констатиралата 

страна известява отсрещната страна, като предлага корекции в графика. 

 Графикът, подаден от Оператора, е задължителен за другата страна. Другата 

страна е длъжна да потвърди графика на Оператора. 

 При частични ограничения по ПТЕЕ, които са наложени от ЕСО, страните по 

Допълнителното споразумение не носят отговорност за неизпълнението му за 

периода на наложеното ограничение. 

Глава XVII 

Спиране действието на Допълнително споразумение  

 Всяка от страните по Допълнително споразумение със срок на доставка над 1 

(един) месец, може да спре временно действието на сключено допълнително 

споразумение, без да се променя срока на доставка, при следните условия: 

196.1 Иницииращата спирането страна, изпраща писмено искане за временно 

спиране на доставка/приемане на електрическата енергия на контрагента 

по съответно Допълнително споразумение минимум 10 (десет) дни преди 

датата на очакваното спиране; 

196.2 Искането за временно спиране трябва да съдържа най-малко информация 

за: Допълнителното споразумение, началото и края на периода на 

спиране, количеството електрическа енергия, което няма да бъде 

доставено/прието и размера на очакваната неустойка за временно 

спиране ако е уговорена такава между страните в Индивидуалните 

условия към Допълнителното споразумение. 

  В срок от 5 (пет) дни след получаването на искането по предходната алинея, 

получилата искането страна приема или отхвърля изпратеното по чл. 196.1 

искане.  

 Приемането на искането за временно спиране на действието на Допълнително 

споразумение се удостоверява с писмено съгласие от получилата искането 

страна. 

198.1 В случай на прието искане от получилата искането страна, действието на 

Допълнителното споразумение се спира за периода по чл. 196.2, след 

заплащане на неустойката за временно спиране в размер на 20 % от 

недоставената електрическа енергия, включително дължимия ДДС, преди 

началото на уговорения период на спиране. 

198.2 При неприето искане от получилата искането страна, Допълнителното 

споразумение остава в сила и задълженията на страните остават 

непроменени. 

Глава XVIII 
Прекратяване на Допълнително споразумение 

 Всяко Допълнително споразумение може да бъде прекратено предсрочно от 

изрядната страна при наличие на Основателна причина. 
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 Всяко Допълнително споразумение може да бъде прекратено от Продавач в 

съответствие с чл. 173 и чл. 177. 

 Всяко Допълнително споразумение може да бъде прекратено от всяка от 

страните в съответствие с чл. 186. 

Глава XIX 
Публикуване на информация 

 С цел постигане на максимална степен на прозрачност Операторът ежедневно 

публикува на своята интернет страница информация за: 

202.1  Предстоящи Търгове посредством Екран „Auctions“; 

202.2  Всички сключени сделки на ЦПДД. 

 Информацията, която се публикува за Сключените сделки посредством Екран 

„Continuous trading“, съдържа: 

203.1 търгувани продукти за съответния ден, търгувани обеми и осреднени цени 

по сключените сделки. 

 Информацията, която се публикува за Сключените сделки посредством Екран 

„Auctions“, съдържа: 

204.1 търгувани продукти за съответния ден, съответните търгувани обеми и 

средни цени за всеки проведен Търг; 

204.2 списък на всички участници, участвали посредством Екран „Auctions“. 

 В случай, че при публикуването на резултатите в съответствие с чл. 204 има само 

един Търговски участник, сключил сделка, Операторът не публикува името на 

съответния участник. 

 За Търговските участници информацията по чл. 202 е достъпна и чрез 

Търговската платформа посредством екран, препращащ към уеб страницата на 

Оператора. 

Глава XX 
Поведение на пазара и контрол  

 Във всеки един момент Операторът наблюдава пазара с цел да гарантира, че 

търговията и всички действия са в съответствие с приложимото законодателство. 

 В съответствие с разпоредбата на чл. 15 от REMIT1, в случай на констатирано 

нарушение по чл. 3 или чл. 5 от REMIT, Операторът на ЦПДД уведомява КЕВР. 

 Във всеки един момент Операторът може да отправи искане до Търговски 

участник за предоставяне на информация, касаеща дейността му по отношение 

на физическата и финансовата страни на търговията реализирана на ЦПДД. 

                                                           
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 XXI 

Отговорности и форсмажор 

 Операторът не носи отговорност за причинени загуби, пропуснати ползи или 

вреди на Търговски участници в резултат от участието им на ЦПДД, освен в 

случаите, когато загубите, пропуснатите ползи или вредите са причинени 

виновно от страна на Оператора. 

 Ако Операторът не изпълни задълженията си по тези Правила в резултат на 

непреодолима сила /непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, което препятства изпълнение на задълженията по Правилата/, същият 

не дължи обезщетение за неизпълнението. В случай, че към момента на 

настъпване на непреодолимата сила Операторът вече е бил в неизпълнение на 

някое от своите задължения, същият дължи обезщетение само за периода до 

настъпването на непреодолимата сила. 

 Операторът 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 Търговските участници, или 

по отношение на грешки при въвеждането на данните във връзка с търговията 

или разплащанията в резултат на осъществени сделки на ЦПДД, освен в 

случаите, когато загубите са причинени виновно от страна на Оператора. 

Глава XXII 
Собственост на информацията 

 Информация, представена под формата на оферти за покупка и/или продажба от 

Търговските участници чрез Търговската платформа или по друг начин, 

принадлежи на Оператора. 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 ЦПДД 

(включително за избягване на съмнение, всички права върху база данни и 

подобни права), произтичащи от търговията на ЦПДД, са и във всеки един 

момент остават собственост на Оператора. 

Глава XXIII 
Публичност 

 Операторът 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 Търговските участници, доколкото такава 

информация не засяга отделен Търговски участник. Търговските участници 

нямат право на възнаграждение по отношение на такива дейности. 

 Операторът предоставя информация на компетентни органи и ЕСО в 

съответствие с приложимото законодателство. Операторът информира 

Търговските участници за предоставянето на информация, доколкото 

приложимото законодателство дава такава възможност. 
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Глава XXIV 

Допълнителни разпоредби 

 Операторът предоставя на достъпно място Правилата и относимите към тях 

документи, във форма, която позволява на Търговските участници да ги запазват 

и съхраняват. 

Глава XXV 
Приложимо законодателство 

 Всякакви претенции, спорове или различия, които могат да възникнат от или във 

връзка с Правилата, се уреждат в съответствие с действащото българско 

законодателство. 

Глава XXVI 
Промени в Правилата 

 Всички промени в Правилата влизат в сила 7 (седем) дни от публикуването им 

на интернет страницата на Оператора. 

 Независимо от разпоредбите на чл. 218, изменение на Правилата може да се 

извърши с незабавно действие след уведомление на Търговските участници ако: 

219.1 се изисква от приложимото законодателство; 

219.2 промените са необходими за осигуряване на коректното и ефективно 

функциониране на ЦПДД; 

219.3 промените са свързани с отстраняване на технически грешки в Правилата; 

219.4 промените са от редакционен характер и не водят до съществени 

изменения; 

219.5 промените са в резултат на пускането на нови продукти; 

219.6 Промените са в резултат на задължителни указания дадени от КЕВР. 

Глава XXVII 
Влизане в сила 

 Правилата влизат в сила от момента на публикуването им на интернет 

страницата на Оператора. 
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                 Приложение 1 

Пазарен Инструмент Описание 

IBEX Base Load Weekly Delivery Базов товар със срок на доставка 1 седмица 

IBEX Base Load Monthly Delivery Базов товар със срок на доставка 1 месец 

IBEX Base Load Quarterly Delivery Базов товар със срок на доставка 3-месечие 

IBEX Base Load Half-Yearly Delivery Базов товар със срок на доставка полугодие 

IBEX Base Load Yearly Delivery Базов товар със срок на доставка 1 година 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (12 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) 

IBEX Peak Load Monthly Delivery (12 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) 

IBEX Peak Load Quarterly Delivery (12 hours) Дневен товар със срок на доставка 3-месечие (12 часа) 

IBEX Peak Load Half-Yearly Delivery (12 hours) Дневен товар със срок на доставка полугодие (12 часа) 

IBEX Peak Load Yearly Delivery (12 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 година (12 часа) 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (16 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (16 часа) 

IBEX Peak Load Monthly Delivery (16 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 месец (16 часа) 

IBEX Peak Load Quarterly Delivery (16 hours) Дневен товар със срок на доставка 3-месечие (16 часа) 

IBEX Peak Load Half-Yearly Delivery (16 hours) Дневен товар със срок на доставка полугодие (16 часа) 

IBEX Peak Load Yearly Delivery (16 hours) Дневен товар със срок на доставка 1 година (16 часа) 

IBEX Off-peak Load Weekly Delivery (12 hours) Нощен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) 

IBEX Off-peak Load Monthly Delivery (12 hours) Нощен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) 

IBEX Off-peak Load Quarterly Delivery (12 hours) Нощен товар със срок на доставка 3-месечие (12 часа) 

IBEX Off-peak Load Half-Yearly Delivery (12 hours) Нощен товар със срок на доставка полугодие (12 часа) 

IBEX Off-peak Load Yearly Delivery (12 hours) Нощен товар със срок на доставка 1 година (12 часа) 

IBEX Base Load Weekly Delivery (Mon – Fri) 
Базов товар със срок на доставка понеделник – петък за 1 
седмица 

IBEX Base Load Monthly Delivery (Mon – Fri) 
Базов товар със срок на доставка понеделник – петък 1 
месец 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (12 hours) – (Mon – Fri) 
Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) – от 
понеделник до петък 
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IBEX Peak Load Monthly Delivery (12 hours) – (Mon – Fri) 
Дневен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) – от 

понеделник до петък 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (16 hours) – (Mon – Fri) 
Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (16 часа) – от 
понеделник до петък 

IBEX Peak Load Monthly Delivery (16 hours) - (Mon – Fri) 
Дневен товар със срок на доставка 1 месец (16 часа) – от 

понеделник до петък 

IBEX Off-peak Load Weekly Delivery (12 hours) - (Mon – 
Fri) 

Нощен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) – от 
понеделник до петък 

IBEX Off-peak Load Monthly Delivery (12 hours) - (Mon – 
Fri) 

Нощен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) – от 
понеделник до петък 

IBEX Base Load Weekly Delivery - Weekend 
Базов товар със срок на доставка от събота до неделя за 1 
седмица 

IBEX Base Load Monthly Delivery - Weekend 
Базов товар със срок на доставка от събота до неделя за 1 
месец 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (12 hours) - Weekend 
Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) – от 
събота до неделя 

IBEX Peak Load Monthly Delivery (12 hours) - Weekend 
Дневен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) – от 
събота до неделя 

IBEX Peak Load Weekly Delivery (16 hours) - Weekend 
Дневен товар със срок на доставка 1 седмица (16 часа) – от 
събота до неделя 

IBEX Peak Load Monthly Delivery (16 hours) - Weekend 
Дневен товар със срок на доставка 1 месец (16 часа) – от 
събота до неделя 

IBEX Off-peak Load Weekly Delivery (12 hours) - Weekend 
Нощен товар със срок на доставка 1 седмица (12 часа) – от 
събота до неделя 

IBEX Off-peak Load Monthly Delivery (12 hours) - Weekend 
Нощен товар със срок на доставка 1 месец (12 часа) – от 
събота до неделя 

 

 


