София 1000
ул. „Веслец“ № 16
факс: 02 9506141
e-mail: office@ibex.bg
ЕИК 202880940

ДОГОВОР
За
Уч ас т ие н а Бо рс о в П аз а р н а Ел ек т р иче ск а Ен ер ги я
№ ..................../............................

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-422-11/31.03.2015 г., със седалище и адрес на управление: гр. София
район „Оборище”, ул. „Веслец” № 16, ЕИК 202880940 в Търговския регистър при
Агенция по вписванията, представлявано от Константин Валериев Константинов –
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост “БНЕБ”,
И
„...................................................................................................” притежател на
лицензия за търговия и/или производство на електрическа енергия № Л.........................20....
г.,
със
седалище
и
адрес
на
управление:......................................................................................,
ЕИК
................................... в Търговския регистър при Агенция по вписванията,
представлявано от ........................................................................, наричано подолу за краткост “УЧАСТНИК”.
се сключи настоящият договор за следното:

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), като титуляр на лицензията
за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, в ролята си на
оператор на борсовия пазар, организира борсов пазар на електрическа енергия.
2. При сключване на настоящия договор (наричан за краткост по-нататък в теста
"Договора"), Участникът придобива правото да извършва сделки на борсовия
пазар на електрическа енергия, които сделки подлежат на сетълмент.
3. Правата и задълженията на Участника във връзка с търговията на борсовия пазар
са регламентирани в Правилата за работа на организиран борсов пазар,
Правилата за сетълмент, Правилата за поведение на организиран борсов пазар и
Тарифата за таксите на БНЕБ (наричани за краткост по-нататък в текста
"Борсовите Правила").
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4. Участникът чрез настоящия договор приема, да бъде обвързан с Борсовите
Правила, които се считат за част от настоящия договор.
5. Термините и сроковете определени в Борсовите Правила са възприети и в
настоящия договор.

II.

БОРСОВИ ПРАВИЛА

6. Борсовите правила са част от настоящия договор.
7. Подписвайки настоящия договор, участникът се съгласява да съобразява своите
действия с условията и изискванията определени в Борсовите Правила. В случай
на конфликт между Борсовите Правила и Договора, Борсовите Правила имат
превес.
8. Участникът приема, че Борсовите Правила се контролират и одобряват от БНЕБ и
че БНЕБ има правото да налага разпоредбите на тези правила спрямо Участника
съгласно предвидено в тях.

III.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Изложения от Участника
9. Със сключване на настоящия договор Участникът, гарантира пред БНЕБ, че:
a. Са
предприети
всички
необходими
действия
за
надлежното
упълномощаване при подписването на настоящия договор, който се
допълва от Борсовите Правила; и
b. Подписването на настоящият договор, допълнен с Борсовите Правила, не
нарушава: закон, правило, регламент, договор или документ,
обвързващи или приложими спрямо Участника.
10. Участникът приема, че има задължение да уведомява БНЕБ незабавно, в случай
че установи нарушаване по т. 9.
Изложения от БНЕБ
11. Със сключване на настоящия договор, БНЕБ гарантира пред Участника, че :
a. Са
предприети
всички
необходими
действия
за
надлежното
упълномощаване при подписването на настоящия договор, който се
допълва от Борсовите Правила; и
b. Подписването на настоящия договор допълнен с Борсовите Правила, не
нарушава: закон, правило, регламент, договор или документ ,
обвързващи или приложими спрямо БНЕБ.
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IV.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12. БНЕБ гарантира, че никоя трета страна няма да има достъп или да придобие
информация по въпроси, свързани с бизнеса или личните дела на Участника,
която е станала известна във връзка със сключени сделки на борсовия пазар от
участника. БНЕБ, няма да използва такава информация за други цели, освен
свързани със сделките на борсовия пазар и свързани с дейността на БНЕБ.
13. Участникът гарантира, че никоя трета страна, няма да има достъп или да
придобие поверителна информация, касаеща дейността, делата, потребителите,
клиентите или доставчиците на БНЕБ.
14. Задължението за поверителност не се прекратява при прекратяване или промяна
на условията и характера на трудово правните отношения между Оператора и
неговите служители или лицата имащи право на достъп до поверителна
информация по силата на граждански или друг договор.
15. Задължението за поверителност не касае информация, която е или е станала
публична, не поради нарушение на задълженията за поверителност, съгласно
настоящия договор.
16. Задължението за поверителност не ограничава Оператора да предоставя
информация на регулаторни органи или в случаите, когато се изисква по закон.
17. Участникът признава правото на собственост на Оператора върху търговската
информация, както и правото му да се разпорежда с нея съгласно условията и
изискванията на Борсовите Правила.
18. Сключването на този Договор и всяко негово временно или окончателно
прекратяване не попада в обхвата на задължението за поверителност.

V.

ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

19. Промени в настоящия договор, изискват писмено съгласие и на двете страни.
20. Независимо от т. 19, БНЕБ може да изменя Борсовите Правила, съгласно
условията посочени в тях.

VI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

21. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор с писмено предизвестие
в съответствие с Борсовите Правила.
22. Временното или окончателно прекратяване на Договора поради неизпълнение на
задълженията на една от страните е регламентирано в Борсовите Правила.

VII.

ДЕЛИМОСТ

23. Нищожността на някоя от клаузите на договора, не води до нищожност на друга
клауза или на договора, като цяло.
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД
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VIII.

ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

24. 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.
25. Всяка страна окончателно се отказва от възражението, което може да има сега
или в бъдеще за мястото на провеждане на всяко производство, в български
съдилища, както и се съгласява, че решенията, постановени в български
съдилища са окончателни и задължителни за Страните.

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)
("Участник")

Приложения, неразделна част от настоящият договор:
1. Данни за лицата, отговорни за търговията и финансовите въпроси от
името на участника.
2. Първоначално обезпечение.
3. Декларация за взаимно прихващане на задължения.
4. Декларация за съгласие за получаване на електронна фактура.

Забележка:
Договорът се подписва от лицето представляващо дружеството в съответствие с
удостоверението за актуално състояние, представено във връзка с регистрацията. Операторът
би могъл да изиска и допълнителна документация, в случай, че участникът не е регистрирана
в българския търговски регистър компания и следователно не е в състояние да предостави
необходимото удостоверение за регистрация.

„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД

4

София 1000
ул. „Веслец“ № 16
факс: 02 9506141
e-mail: office@ibex.bg
ЕИК 202880940
Приложение № 1 към Договор № ……………

За
Уч а ст и е на Бо р со в Паз ар на Ел е к три ч е с ка Е н ер г ия

Заявление За Оторизация

Долуподписаният……………………………………………….,
на длъжност……………………………………………….……..,
представляващ…………………………..…………………...,
Заявявам, че за целите на участието на представляваната от мен компания на
борсовия пазар на електрическа енергия организиран от БНЕБ ЕАД, са
упълномощени следните лица:

I.

Отговорници за търговия, упълномощени да подават оферти на борсовия
пазар:
Представител 1
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Електронен адрес:

Представител 2
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Електронен адрес:
II.

Лица отговорни за сетълмента:
Представител 1
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:

Договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

Електронен адрес:
Представител 2
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Електронен адрес:
I.

Лице, отговорно за обезпеченията от името на кандидата
Представител 1
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Електронен адрес:

При промяна на някои от горепосочените лица, представляваната от мен компания
ще уведоми, незабавно БНЕБ ЕАД за промяната.

....................................................................
(Име и длъжност)
("Участник")
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София 1000
ул. „Веслец“ № 16
факс: 02 9506141
e-mail: office@ibex.bg
ЕИК 202880940
Приложение № 2 към Договор № ……………

За
Уч ас т ие н а Бо рс о в П аз а р н а Ел ек т р иче ск а Ен ер ги я

Първоначално Обезпечение

За
участие
на
борсовия
пазар
на
електрическа
енергия
……………………………………….следва да внесе първоначално обезпечение в размер на
…………..………………..лева, което е определено в съответствие с посочените от
компанията данни в Приложение № 1 от подаденото заявление за участие на
борсовия пазар на електрическа енергия.
Първоначалното обезпечение е дължимо до 5 дни след подписване на настоящия
договор.

....................................................................
(Константин Константинов)
Изпълнителен директор
БНЕБ ЕАД

....................................................................
(Име и длъжност)
("Участник")

София 1000
ул. „Веслец“ № 16
факс: 02 9506141
e-mail: office@ibex.bg
ЕИК 202880940
Приложение № 3 към Договор № ……………

За
Уч ас т ие н а Бо рс о в П аз а р н а Ел ек т р иче ск а Ен ер ги я

Декларация
За
Взаимно Прихващане На Задължения

Долуподписаният………………………………………….…….,
на длъжност………………………………………………………..,
представляващ……………………………….………………...,

Д Е К Л А Р И Р А М, ч е :
Съм съгласен разплащанията, възникнали в резултат на сключени сделки на
борсовия пазар на електрическа енергия, да се извършват на базата на нетна
покупка1 и нетна продажба2, чрез насрещно прихващане на взаимни вземания и
задължения.
С подписването на настоящата декларация, отпада необходимостта от съставяне на
споразумения за прихващане към всяка отделна сделка, реализирана на борсовия
пазар на електрическа енергия.

....................................................................
(Име и длъжност)
("Участник")

Нетна покупка – когато общата стойност на реализираните сделки за покупка е по- голяма от общата
стойност на реализираните сделки за продажба, за определен ден на търговия.
1

Нетна продажба - когато общата стойност на реализираните сделки за продажба е по- голяма, от общата
стойност на реализираните сделки за покупка, за определен ден на търговия.
2

София 1000
ул. „Веслец“ № 16
факс: 02 9506141
e-mail: office@ibex.bg
ЕИК 202880940
Приложение № 4 към Договор № ……………

За
Уч ас т ие н а Бо рс о в П аз а р н а Ел ек т р иче ск а Ен ер ги я

Декларация
за
Съгласие За Получава не На Електронна Фактура

Долуподписаният………………………………………….…….,
на длъжност………………………………………………………..,
представляващ……………………………….………………...,

Д Е К Л А Р И Р А М, ч е :
Съм съгласен представляваното от мен дружество да получава електронни фактури
във връзка с дължимите суми по сделки сключени на борсовия пазар на
електрическа енергия, включително приложимите такси по настоящия договор.
Данните за получаване на електронни фактури са:
Име:
Длъжност:
Телефон:
Мобилен телефон:
Електронен адрес:

При промяна на посочените данни, представляваната от мен компания ще уведоми
незабавно БНЕБ ЕАД за промяната.

....................................................................
(Име и длъжност)
("Участник")

