
  

 

София 1000 
ул. „Веслец“ № 16 

факс: 02 9506141 
e-mail: office@ibex.bg 

ЕИК 202880940 

Д О Г О В О Р  
 

За  

 

Докладване на данните относно  сключените сделки  на борсовия 

пазар на електрическа енергия организиран от БНЕБ   

 

№ ..................../............................, 

 

Днес…..……….2017 г. в град София между 

 „БЪЛГАРСКА НЕЗАВИСИМА ЕНЕРГИЙНА БОРСА” ЕАД, дружество изпълняващо 

дейността по организиране на борсов пазар на електрическа енергия, определена с 

лицензия № Л-422-11/31.03.2014 г., със седалище и адрес на управление: гр. София 

район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16, писано с ЕИК 202880940 в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията, представлявано от Константин Валериев Константинов – 

изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „БНЕБ” ЕАД/ „оператора“,  

И 

„...................................................................................................”, сключил 

договор за участие на Борсов пазар на електрическа енергия 

№.........................20.......г., със седалище и адрес на 

управление:......................................................................................, вписано с 

ЕИК ................................... в Търговския регистър при Агенция по вписванията, 

представлявано от ........................................................................, наричано по-

долу за краткост „Търговския участник“. 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящият договор се сключва на основание чл. 6 от Регламент за Изпълнение 

(ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 

8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета, както и на основание чл. 8 от Регламент (ЕС) №1227/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно интегритета и 

прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия, /наричан по-надолу 

REMIT/, съгласно който Агенцията за сътрудничество между регулаторите на 

енергия /наричана по–надолу ACER/ е задължена да осъществява наблюдение на 

пазарите за електроенергия в Европейския съюз, като за тази цел задължените по 

регламента лица следва да й предоставят посочената в чл. 8 от REMIT 

информация.  

2. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е титуляр на лицензията за 

организиране на борсов пазар на електрическа енергия в Република България и в 
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качеството си на организиран пазар, в съответствие с чл. 6, параграф 1 от 

Регламент № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година БНЕБ има 

задължение да предостави, при поискване от участника на борсовия пазар, 

възможност за докладване на данните от сключените сделки на борсовия пазар. 

3. При сключване на настоящия договор (наричан за краткост по-нататък в текста 

„Договора"), Търговският Участник трябва да има сключен Договор за участие на 

борсов пазар на електрическа енергия с БНЕБ.  

4. Правата и задълженията на Търговския Участник във връзка с търговията на 

борсовия пазар на електрическа енергия са регламентирани в договора за участие 

на Борсов пазар на електрическа енергия по т. 3 и Правилата на организирания 

борсов пазар.. 

5. За целите на настоящия Договор, БНЕБ и Търговския Участник заедно ще бъдат 

наричани „Страните“. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

6. БНЕБ се задължава, сама или чрез трета страна да осигури докладване на 

подлежащите на предоставяне данни, съгласно чл. 8 от REMIT, от търговията на 

борсовия пазар на Търговския участник, генерирани от търговската платформа, 

използвана от Оператора. Данните се считат докладвани до „Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на енергия“ /ACER/, когато постъпят в 

информационната платформа ARIS (ACER REMIT information system). 

7. БНЕБ е длъжна да докладва данните на Търговския участник, за подадените 

оферти и сключените сделки на борсовия пазар на електрическа енергия, в 

пълнотата и точността, която се изисква в съответствие с Регламент № 1348/2014 

на Комисията от 17 декември 2014 година. 

8. БНЕБ се задължава в двуседмичен срок след сключване на настоящия договор, да 

предостави на Търговския Участник достъп до докладваните в съответствие с т. 7 

данни. 

9. БНЕБ се задължава да не предоставя на никоя трета страна данните по т. 6 от 

Договора, както и да не използва тази информация за други цели, освен такива, 

свързани със задълженията си по REMIT. Настоящето задължение не ограничава 

Операторът да предоставя информация на регулаторни органи или в случаите, 

когато се изисква по закон. 

III. ТАКСИ 

10. Търговският участник заплаща месечна такса в съответствие с Тарифата за таксите 

на БНЕБ. 

11. БНЕБ издава фактура по настоящия Договора на последно число на месеца на 

предоставяне на услугата, а търговският участник е длъжен да я заплати до 

петнадесето (15) число на месеца, следващ месеца на предоставяне на услугата. 
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IV. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА И ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

12. Промени в настоящия договор изискват писмено съгласие и на двете страни. 

13. Настоящият договор влиза в сила на датата, на която е надлежно подписан от 

страните. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

14. Настоящият договор се сключва за срок от дванадесет месеца, считано от датата 

на подписването му от двете страни. 

15. Ако никоя от страните не подаде предизвестие за прекратяване на Договора, до 

един месец преди изтичане на срока, за който е сключен, то Договорът се счита за 

сключен за следващите дванадесет месеца. 

16. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор с едномесечно писмено 

предизвестие. 

17. Настоящият договор се счита за прекратен при прекратяване на регистрацията на 

участника на борсовия пазар на електрическа енергия.  

18. Участникът има право едностранно да прекрати Договора, с отправянето на 

писмено уведомление без предизвестие до БНЕБ, ако е констатирано 

неизпълнение от страна на БНЕБ относно задълженията по Договора. 

VI. ДЕЛИМОСТ  

19. Нищожността на някоя от клаузите на договора, не води до нищожност на друга 

клауза или на договора, като цяло. 

VII. ФОРСМАЖОР (Непреодолима сила) 

20. „Форсмажор" е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключване на Договора извън разумния контрол, което 

прави невъзможно за една от страните да изпълни задълженията си, , включващо, 

но неограничаващо се до: а) срив или неизправност на комуникационните или 

компютърни системи на ACER, което възпрепятства БНЕБ да изпълни задължението 

за докладване на данните; б) неизправност или проблем в интернет връзката, 

необходима за докладване на данните.  

21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните 

с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се 

удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. 

22. Всяка от страните, веднага след като научи за непреодолимата сила, уведомява 

другата страна за започването на непреодолимата сила и доколкото наличните 

данни позволяват, предоставя информация за степента и очакваната 

продължителност на неговата невъзможност да изпълнява задълженията си по 

настоящия Договор.  
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23. Всяка от страните полага всички икономически разумни усилия за смекчаване на 

последиците от форсмажорните обстоятелства. 

24. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с   писмено 

уведомление до другата страна. 

VIII. ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

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

връзка с настоящия Договор, включително всеки въпрос относно неговото 

съществуване, валидност или прекратяване се уреждат в съответствие с 

действащото българско законодателство. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

.................................................................... 

(Константин Константинов) 

Изпълнителен директор 

БНЕБ ЕАД 

.................................................................... 

(Име и длъжност)  

"Търговски Участник" 

 

 

Приложения 1, неразделна част от настоящият договор: Декларация за актуални 

данни за докладване. 
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Приложение № 1 към Договор № ……………  

За  

 Докладване на данните от търговията на борсовия пазар на 

електрическа енергия , организиран от БНЕБ   

Деклариране  

за актуални данни за докладване  

Долуподписаният……………………………………………….,  

на длъжност……………………………………………….……..,  

представляващ…………………………..…………………..., 

Д Е К Л А Р И Р А М, че : 

Данните за докладване в съответствие с Договора са:  

1. Име на компанията: 

2. АCER код:  

 

 

Лице за контакт, отговорно за задълженията на компанията по REMIT: 

 

Име:  

Длъжност: 

Телефон: 

Мобилен телефон: 

E-mail: 

 

При промяна на посочените данни, представляваната от мен компания ще уведоми 

незабавно БНЕБ ЕАД за промяната. 

 

 

 

 

 

.................................................................... 

(Име и длъжност)  

"Търговски Участник" 

 


