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

ДОГОВОР
За
Док л а дв а не н а д а нни т е съг л асн о и зиск в ан ия т а н а ч л.8 о т
Ре гл а ме н т (Е С ) № 12 27 / 20 11 н а Ев р оп ейск ия П ар л ам ен т и н а
Съ ве т а о т 2 5 ок т о мв ри 20 11 го д ин а
№ ..................../............................,

Днес…..……….2016 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, 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,
И
„...................................................................................................”, със седалище и
адрес
на
управление:......................................................................................,
вписано с ЕИК ................................... в Търговския регистър при Агенция по
вписванията, представлявано от ........................................................................,
наричано по-долу за краткост „Клиент“.
се сключи настоящият договор за следното:

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Съгласно чл.8 (1) 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: „РЕМИТ“) участниците на
пазара са задължени да докладват до Агенцията за сътрудничество между
регулаторите на енергия, създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския
парламент и на Съвета (наричана по-надолу „Агенцията“) отчет за сделките на
пазарите за търговия на едро с енергия, включително нарежданията за търгуване.
Информацията, която трябва да се докладва, включва точно посочване на
закупените и продадените на едро енергийни продукти, договорената цена и
количество, датите и времето на изпълнение, страните по сделката и
бенефициерите по сделката и всяка друга относима информация, посочена в
Регламент за изпълнение (ЕС) №1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014
година за прилагане на чл.8, параграфи 2 и 6 от РЕМИТ (Регламента за
изпълнение).

2. По силата на разпоредбата на чл.8 (4) от РЕМИТ и чл.6 от Регламента за
изпълнение, участниците на пазара, които попадат в обхвата на задължителното
докладване по РЕМИТ, имат право да делегират предоставянето на информацията
по чл.1 от договора на трети лица.
3. За целите на настоящия Договор „БНЕБ“ ЕАД и Клиентът заедно ще бъдат
наричани „Страните“.

II.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

4. Докладване на данни по втора фаза1 за събиране на данни по РЕМИТ в
съответствие с чл.8 (1) от РЕМИТ, във връзка с чл.6 и чл.5 (1), буква А и буква Б,
във връзка с чл.3 (1) от Регламента за изпълнение.

III.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „БНЕБ“ ЕАД

5. „БНЕБ“ ЕАД се задължава да изпрати данните по чл.5 (1), буква А и буква Б от
Регламента за изпълнение, които подлежат на задължителен отчет по силата на
чл. 8 (1) от РЕМИТ до Агенцията чрез информационната платформа ARIS (ACER
REMIT information system), които данни са предоставени от Клиента в
предварително определена от „БНЕБ“ ЕАД форма.
6. „БНЕБ“ ЕАД се задължава да изпрати данните по чл.5 от настоящия договор,
посредством Система за докладване на сделки, като удостоверява изпращането
чрез изпращане на потвърждение, получено от платформата ARIS при успешна
регистрация на данните, на посочен от Клиента имейл адрес.
7.

„БНЕБ“ ЕАД се задължава да създаде електронна поща с адрес remit@ibex.bg,
както и да предостави шаблон на файл с данни според изискванията на Агенцията
във връзка с РЕМИТ, въз основа на който Клиентът ще изготвя своя отчет относно
подлежащите на предоставяне данни по чл.8 (1) от РЕМИТ. Шаблонът и всички
приложими документи следва да бъдат предоставени на интернет сайта на „БНЕБ“
ЕАД.

8. След получаване на файла с данни, изготвен по шаблона по чл.7 от настоящия
договор, „БНЕБ“ ЕАД стартира процедура по изпращане на данните в системата
ARIS. „БНЕБ“ ЕАД изпраща файла с данните до Агенцията до края на работния ден,
следващ деня, в който същите са предоставени от Клиента.
9. При възникване на проблем с изпращането на данните „БНЕБ“ ЕАД извършва обща
проверка на формата и съдържанието на данните, предоставени от Клиента, която
може да включва, но не само: удостоверяване дали задължителните за попълване
полета съдържат предварително зададената необходима информация, както и
проверка за съответствие с изискванията на Агенцията.
10. След проверката по чл.9 от настоящия договор,
нередовности, „БНЕБ“ ЕАД връща файла с данните на
на същите от страна на Клиента. При установяване на
файла, „БНЕБ“ ЕАД може да даде съответните
отстраняване на нередовностите от страна на Клиента.

в случай на установени
Клиента за отстраняването
причината за грешките във
указания за по-лесното

Втора фаза – задължения за докладване, които в съответствие с чл. 12 от Регламента за изпълнение се
прилагат от 07.04.2016 г.
1
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11. При възникване на обстоятелства в съответствие с чл.10 от настоящия договор,
след отстраняване на нередовностите от Клиента, „БНЕБ“ ЕАД изпраща файла с
данните до Агенцията до края на работния ден, следващ деня, в който са
предоставени коригираните данни от Клиента.
12. След изпращане на файла с данни, предоставен от Клиента, в системата ARIS,
„БНЕБ“ ЕАД се задължава:
a. Да информира Клиента в случай на забавяне или грешка, индикирана от
информационната система на Агенцията;
b. Да уведоми Клиента, че информационната система на Агенцията е приела
файла с данните, чрез изпращане на потвърждението от системата ARIS в
съответствие с чл.6 от Договора.
13. „БНЕБ“ ЕАД се задължава да не предоставя на никоя трета страна данните по чл.5
от Договора, както и да не използва тази информация за други цели, освен за
такива, свързани със задълженията по REMIT. Настоящето задължение не
ограничава „БНЕБ“ ЕАД да предоставя информация на регулаторни органи или в
случаите, когато това се изисква по закон.

IV.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

14. Клиентът се задължава да предоставя данните в съответствие с чл.5 от Договора
на създадения от „БНЕБ“ ЕАД имейл адрес - remit@ibex.bg, във форма и
съдържание в съответствие с изискванията на Агенцията и в съответствие с
предоставения от „БНЕБ“ ЕАД шаблон по чл.7 от Договора. В полето, озаглавено
„Тема“ /Subject/ на електронното съобщение, следва да бъде описана датата,
както и формата на отчета, който „БНЕБ“ ЕАД следва да изпрати до Агенцията.
15. Клиентът носи самостоятелна отговорност за спазване на сроковете за
предоставяне на данни за сделките по РЕМИТ, предвиждайки необходимото
технологично време предвидено в чл. 8 от настоящия договор.
16. При констатиране обстоятелствата в съответствие с чл.10 от договора, Клиентът
носи отговорност за навременното отстраняване на нередовностите и повторното
предоставяне на файла на „БНЕБ“ ЕАД.
17. Клиентът се задължава да заплаща такса на „БНЕБ“ ЕАД във връзка с
предоставените му услуги по настоящия договор в размер на 200.00 лева (без
ДДС) месечно. След изтичане на срока на договора, в случай на продължаването
му, съгласно чл.23 от договора, Клиентът се задължава да заплаща месечна такса
в съответствие с актуалната ценова листа, обявена на сайта на компанията към
съответния момент.

V.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

18. „БНЕБ“ ЕАД не носи никаква отговорност за спазването на сроковете по РЕМИТ от
Клиента и не държи сметка за момента на предоставяне на данните по чл.5 от
договора.
19. „БНЕБ“ ЕАД не носи отговорност и не държи сметка за съдържанието, пълнотата и
точността на съдържащата се информация в предоставените от Клиента данни.
Съгласно задълженията на Клиента по чл.14 от договора.
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VI.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

20. Настоящият договор влиза в сила на датата, на която е надлежно подписан от
страните.
21. Промени в настоящия договор изискват писменото съгласие и на двете страни.

VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

22. Настоящият договор се сключва за срок от дванадесет месеца, считано от датата
на влизане в сила.
23. Ако никоя от страните не подаде предизвестие за прекратяване на Договора до
един месец преди изтичане на срока, за който е сключен, същият продължава
действието си за още дванадесет месеца.
24. Всяка от страните може да прекрати настоящия Договор с тримесечно писмено
предизвестие.
25. Всяка една от страните има право едностранно да прекрати Договора с отправяне
на писмено уведомление без предизвестие до другата страна при констатирано
неизпълнение от страна на другата страна на задълженията по Договора.

VIII.

ДЕЛИМОСТ

26. Нищожността на някоя от клаузите на договора, не води до нищожност на друга
клауза или на договора като цяло.

IX.

ФОРСМАЖОР (Непреодолима сила)

27. „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“
ЕАД да изпълни задължението за докладване на данните; б) неизправност или
проблем в интернет връзката, необходима за докладване на данните.
28. 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 непреодолимата
сила.
29. Веднага, след като научи за непреодолимата сила, всяка една от страните се
задължава да уведоми 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.
30. Всяка една от страните полага грижата на добър стопанин за смекчаване на
последиците от форсмажорните обстоятелства.
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31. 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.

X.

ИЗБОР НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

32. Всички 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
До кл а д ван е н а д ан ни т е с ъ гл а сн о из и с к ван ия та на чл .8 о т Р ег л ам е нт ( Е С)
№1 227/ 201 1 на Е вр оп е й с ки я Па рл а м ен т и на Съ в е та о т 2 5 ок т ом вр и 20 11
г оди на

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 /за изпращане на потвърждение по чл.6 от Договора/:
При промяна на посочените данни, представляваната от мен компания ще уведоми
незабавно БНЕБ ЕАД за промяната.

....................................................................
(Име и длъжност)
"Клиент"
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