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Раздел I.

Общи положения

Член 1.1

Предназначение и основания

(1)

ЕСО провежда търгове за закупуване на разполагаемост за бавен третичен (студен)
резерв, необходим за сигурното функциониране на електроенергийната система, в
съответствие с показателите и мерките, определени със заповедта на Министъра на
енергетиката съгласно чл.4, ал.2, т.4 от Закона за енергетиката (ЗЕ).

(2)

Тези правила регламентират реда и условията, при които „Електроенергиен системен
оператор” ЕАД (ЕСО) провежда търгове за закупуване на разполагаемост за бавен
третичен (студен) резерв от производители на електрическа енергия.

(3)

Тези правила се издават във връзка с чл.105 от ЗЕ и се отнасят само и единствено за
производители на електрическа енергия.

(4)

Тези правила пораждат действие от датата на утвърждаването им.

Член 1.2
Определения
Доставчик на бавен третичен (студен) резерв: Производител, чиито производствени
мощности осигуряват бавен третичен (студен) резерв или се ползват или управляват от ЕСО
с цел осигуряване на бавен третичен (студен) резерв.
Идентификационен код: Буквено-цифров код за удостоверяване на всеки отделен обект на
участник, издаден от оператора на електропреносна мрежа.
Образец на тръжно предложение (оферта): Образецът на предложение, който тръжният
оператор е представил в Поканата за участие в търга.
Подбор на участниците: Предшестващ търга процес, чрез който ЕСО проверява и
удостоверява доколко производствените агрегати на участника удовлетворяват
необходимите технически условия за предоставяне на пълноценен бавен третичен (студен)
резерв, в резултат на който определя производителите, които могат да участват в търга.
Покана за участие в търг: Информацията за търга, оповестена на сайта на ЕСО.
Разполагаема мощност за бавен третичен (студен) резерв: Цялата електрическа мощност
на електропроизводствен агрегат/блок/котел, която се предлага на търга.
Съобщение: Писмен документ изпратен от участник в търга или ЕСО или публикуван на
сайта на ЕСО относно провеждания търг.
Тръжен ден: Всеки календарен ден, през който се провежда търг.
Тръжен оператор: ЕСО.
Тръжна страница в интернет: Тръжната страница на ЕСО в интернет (www.еso.bg).
Тръжно предложение: Представеното от доставчика предложение на търга за бавен
третичен (студен) резерв в MW по цена лева за MW*h за период на доставка h.
Търг: Всеки търг, проведен по тези правила.
Участник: Производител на електрическа енергия, който е регистриран по реда на тези
Правила и е представил тръжно предложение.
Цена за студен резерв: Цената, изразена в лева за MW*h, която се плаща от ЕСО според
класираните тръжни предложения.

Член 1.3
(1)

Основни принципи за предлагане на бавен третичен (студен) резерв

Бавният третичен (студен) резерв се предлага с постоянна месечна мощност в MW и с
постоянна цена за тръжния период (напр. година, полугодие, месец).

(2)

Бавният третичен (студен) резерв следва да бъде с обезпечен първичен енергиен ресурс
за периода на предоставянето му съгласно Наредба № 11 от 10 юни 2004 г. за резерви
от горива.

(3)

Бавният третичен (студен) резерв се предлага за разполагаема мощност на цял агрегат
/блок, котел/.

(4)

Предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв да бъдат съобразени с
комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС и да нямат законови
ограничения в предоставянето му, вследствие изпълнение на други задължения по
издадените им лицензии.

Член 1.4

Правила за поведение на участниците

(1)

Преди, по време на и след търг, участниците трябва да се въздържат от всякакви
действия, които влияят неблагоприятно или застрашават да повлияят неблагоприятно
на конкуренцията при организацията на тръжната процедура, или които целят нечестна
игра, или които по някакъв друг начин нарушават или застрашават да нарушат
организацията, прозрачността и ефективността на тръжната процедура.

(2)

В случай на нарушение на тези правила, участниците се изключват от по-нататъшни
търгове, съгласно уреденото в член 2.6 от настоящите правила.

Член 1.5

Приложимо време

Всички указания за часово време, посочени в тези правила се позовават в българско
време.
Член 1.6

Тръжна информация, публикувана в интернет

ЕСО поддържа страница за търгове в интернет. На тази тръжна страница ЕСО
публикува:
а. актуалните правила;
б. съобщения съгласно тези правила;
в. поканата за участие в тръжната процедура за доставка на бавен третичен (студен)
резерв;
г. тръжните задания;
д. електронната поща за въпроси по тръжната процедура;
е. образците на документите, които се отнасят до търга, които да бъдат използвани от
участниците;
ж. тръжните резултати;
и. ограничения относно заплануван търг или поради настъпването на непредвидими в
дългосрочен план събития и обстоятелства;
з. регистър на участниците, покрили изискванията за участие в търговете, съгласно тези
тръжни правила;
и. всякакви други сведения във връзка с търговете.

Раздел ІІ. Предварителен подбор на участниците в тръжните процедури
Член 2.1
(1)

Покана за участие в предварителен подбор

ЕСО публикува на тръжната си страница в интернет покана за участие в предварителен
подбор на доставчици на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв.
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(2)

Поканата съдържа изисквания към доставчиците на разполагаемост за бавен третичен
(студен) резерв.

Член 2.2
Изисквания към участниците в предварителния подбор
(1) Да притежават лицензия за производство на електрическа енергия, издадена от КЕВР за
производство от термични агрегати с възможност за достигане на максимална работна
мощност не по-късно от 9 (девет) часа след получаване на съответното диспечерско
разпореждане или да имат действащ договор за изкупуване на разполагаемост от такива
агрегати.
(2) Време за спиране от работна брутна мощност след диспечерско разпореждане не
повече от 2 (два) часа.
(3) Предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв да бъдат съобразени с
комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС и да нямат законови
ограничения в предоставянето му, вследствие изпълнение на други задължения по
издадените им лицензии.
(4) Да не са в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(5)

Да са регистрирани като доставчици на балансираща енергия от съответните
производствени агрегати със статус "активен" на електроенергийния пазар по реда на
Правилата за търговия с електрическа енергия .

(6)

Да са монтирали средства за телекомуникация и телемеханика за нуждите на
предоставяне на телеинформация в реално време, относно брутната работна мощност
на съответните производствени агрегати.

(7)

Да предоставят ежедневно информация за прихода, разхода и складовите наличности на
горива на територията на съответната централа в съответствие с чл.28, т.11 от наредба
№ РД-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната
система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от
електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите.

(8)

Да имат изградено брутно и нетно измерване на произведената електрическа енергия на
съответните производствени агрегати.

Член 2.3

Заявления за участие в предварителен подбор

(1)

Участниците изготвят заявление за регистрация, по образец, съгласно Приложение І

(2)

Заявлението за регистрация се подписва от представляващия заявителя или от
специално упълномощен негов представител. Към заявлението се прилага заверено
копие от пълномощното.

(3)

С подписването на заявлението за регистрация, участникът се съгласява да изпълнява
всички условия, които се съдържат в тези правила.

(4)

Заявленията се подават на адреса, посочен в поканата.

(5)

Участниците могат да подават заявления за регистрация по всяко време в периода на
действие на тези Правила.

(6)

Получените заявления се вписват във входящ регистър.

(7)

Получените заявления се предават на председателя на комисията по чл.2.4, ал.1.

(8)

При промяна на данните, предоставени за целите на регистрация, участникът е
задължен да информира ЕСО в рамките на 5 работни дни.
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Член 2.4
(1)

Ред за предварителен подбор на участниците

ЕСО назначава комисия за предварителен подбор, която проверява данните от
заявлението за регистрация в рамките на 15 работни дни от получаването му.

(2) В случай че не е предоставена цялата изискуема информация в заявлението за
регистрация и придружаващите документи, комисията може да изисква от участника
предоставяне на документи и/или разяснения по тях.
(3)

В случай че изискванията за регистрация са изпълнени, участникът се вписва в
Регистър на допуснатите участници, придобили право да участват в търговете.

(4)

В случай че изискванията за регистрация не са изпълнени, ЕСО отказва регистрация на
участника и посочва мотивите за това.

(5)

Резултатите от подбора се отразяват от назначената комисия в протокол, чието
съдържание се публикува на тръжната страница.

Член 2.5

Регистър на допуснатите участници

(1)

Регистърът на допуснатите участници е публичен.

(2)

Регистърът на допуснатите участници се публикува на тръжната страница на ЕСО.

(3)

Регистърът на допуснатите участници се допълва текущо, в случай че се получат
заявления от нови кандидати, които отговарят на изискванията на оператора.

(4)

Регистърът съдържа следната информация:
1. Наименование на участника;
2. Номер на лицензия;
3. Дата на регистрация;
4. Статус;
5. Дата на изключване от регистъра
6. Блок/Агрегат/Котел (номерация/наименование), с който участника е регистриран
7. Идентификационен код на всеки отделен Блок/Агрегат/Котел;
8. Минимални и максимални брутни и нетни мощности на блок/агрегат;
9. Разход на гориво;
10. Време за достигане на максимална брутна мощност от диспечерско разпореждане.
11. Време за спиране от работна брутна мощност след диспечерско разпореждане.

Член 2.6

Изключване от регистъра

(1)

Участникът ще бъде незабавно изключен от регистъра на участниците при
установяване на следните обстоятелства:
(a) наруши тези правила, прояви некоректни действия или по какъвто и да е начин
нарушава или заплашва да наруши организацията на тръжната процедура или на
тези правила;
(б) е обявен в ликвидация или неплатежоспособност или е открито производство по
несъстоятелност;
(в) загуби правото си да предоставя бавен третичен (студен) резерв;
(г) оттегли предложението си за участие в конкретна тръжна процедура след срока за
подаването му или се откаже да сключи договор;
(д) е представил невярна информация.

(2)

Изключването на участник от регистъра се обявява на тръжната страница на ЕСО.

(3)

Участник, който е изключен от регистъра, може да подаде молба за нова регистрация в
срок не по-рано от шест месеца от датата на изключването му.
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(4)

Всеки включен в регистъра участник може по желание да прекрати своята регистрация
с подаване на заявление за изключване от регистъра.

Раздел ІIІ. Търгове
Член 3.1

Видове търгове

ЕСО може да провежда годишни, полугодишни, месечни или извънредни търгове за
закупуване на разполагaемост за бавен третичен (студен) резерв.
Член 3.2

Покана за участие и тръжно задание

(1)

ЕСО уведомява заинтересуваните страни за условията на предстоящия търг, чрез
публикуване на покана и тръжно задание на тръжната страницата
на ЕСО
(www.еso.bg).

(2)

Поканата и тръжното задание съдържат информация, относно предмет на търга,
необходима обща мощност на бавния третичен (студен) резерв, предоставян от
производители, период за предоставянето, краен срок и място за представяне на тръжни
предложения, срок на валидност на предложенията, срок за изпращане.

(3)

С поканата и тръжното задание тръжният оператор има право да поставя и
допълнителни изисквания за участие в търга.

Член 3.3

Изисквания към участниците в тръжна процедура

(1)

Участникът да е включен в регистъра на участниците по чл.2.5 от настоящите правила
със статус „активен”.

(2)

Да има сключен договор за достъп с ЕСО по чл. 84, ал. 2 от ЗЕ.

(3)

Предлаганите от участниците източници за бавен третичен (студен) резерв да бъдат
съобразени с чл.1.3 и чл.2.2.

(4)

Предлаганите източници за бавен третичен (студен) резерв да бъдат съобразени с
комплексните разрешителни, издадени по реда на ЗООС и да нямат законови
ограничения в предоставянето му, вследствие изпълнение на задължения по издадените
им лицензии.

Член 3.4

Тръжни предложения

(1)

Участниците изготвят тръжните си предложения по образец, съгласно поканата за
участие.

(2)

Тръжното предложение се подписва от представляващия участника или от специално
упълномощен негов представител. Към тръжното предложение се прилага заверено
копие от пълномощното.

(3)

Предлаганата от участника цена за предоставянето на разполагаема мощност за бавен
третичен (студен) резерв не може да надвишава утвърдената от КЕВР цена за
разполагаема мощност на съответния участник за действащия регулаторен период, в
случаите когато същата подлежи на регулиране.

(4)

Тръжните предложения се предават в запечатан, непрозрачен плик. Пликовете се
надписват: „Предложение за доставка на бавен третичен (студен) резерв от
производители, съгласно покана № ....”, като се посочва наименованието на участника.

(5)

Тръжните предложения се подават на адреса, посочен в поканата и не по-късно от
обявения в поканата краен срок (дата и час).
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(6)

Получените тръжни предложения се вписват във входящ регистър в деловодството на
ЕСО.

(7)

Предложение, подадено след крайния срок за подаването им се вписва във входящия
регистър, но не се разглежда от комисията по чл.3.6, ал.1 с изключение на случаите по
ал.10.

(8)

Тръжните предложения не могат да бъдат променяни след крайния срок за подаването
им.

(9)

Длъжностно лице от деловодството на ЕСО изготвя справка-извлечение от входящия
регистър за получените предложения, в която се отразява дата и час на получаване,
наименованието на участника (фирмата – подател) и информация за неприетите
предложения, ако има такива.

(10) Когато към момента на изтичане на крайния срок за подаване на тръжните предложения
пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се
включват в списък, който се подписва от длъжностно лице от деловодството на ЕСО и
от присъстващите лица. Тръжните предложения на лицата от списъка се завеждат в
регистъра по ал. 9.
(11) Получените тръжни предложения се предават на председателя на комисията по чл.3.6
ал.1.
Член 3.5

Гаранция за участие

(1)

При поискване участниците в тръжната процедура за доставка на разполагаема
мощност за бавен третичен (студен) резерв представят едновременно с предложението
си гаранция за участие в размер и по образец, съгласно поканата за участие в търга.

(2)

Гаранцията за участие може да се представя в една от следните форми - Банкова
гаранция по образец или паричен депозит по сметката1 на ЕСО ЕАД.

(3)

ЕСО има право да задържи паричния депозит или инкасира банковата гаранция по
ал.1 в случай, че участникът оттегли предложението си след срока за предаване на
оферти.

(4)

ЕСО освобождава гаранциите на некласираните участници в 5-дневен срок след
обявяване на резултатите от тръжната процедура, а на класираните участници в 5дневен срок след сключване на договора за доставка на бавен третичен (студен)
резерв.

Член 3.6

Разглеждане, оценка и класиране на тръжните предложения

(1)

ЕСО назначава комисия за разглеждане и оценка на предложенията за всеки търг.

(2)

ЕСО допуска до оценка само предложения, които отговарят на изискванията на тези
правила и поканата за участие.

(3)

ЕСО оценява допуснатите тръжни предложения по критерия „най-ниска цена” за
бавен третичен (студен) резерв, изразена в лева за MW*h.

(4)

Класиране на получените тръжни предложения:
1.
Ако предлаганото от всички участници количество е по-малко или равно на
обявената за търга обща мощност на бавния третичен (студен) резерв, ЕСО ще приеме
всички получени предложения.

1

http://eso.bg/?did=92#Банкови сметки
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2.
Ако предлаганото количество превишава необходимата обща мощност на
бавния третичен (студен) резерв за съответния търг, се приемат предложенията по
възходящ ред на цените.
3.
Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения по
възходящ ред на цените по предходната точка, може да бъде запълнена до размера на
необходимата обща мощност при условия, посочени в тръжното задание.
4.
В случай, че двама или повече участници в търга са представили предложения
с една и съща цена, и са получили право на участие:
А. участниците се класират по възходящ ред според най-краткия период от време
за достигане на максимална работна мощност при пуск от студено състояние на
блок, съгласно техническите характеристики на предоставените блокове;
Б. ЕСО ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято предлагана
мощност не надвишава необходимата обща мощност;
В. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения може
да бъде запълнена до размера на необходимата обща мощност от следващия в
класацията, при условия, посочени в тръжното задание.
5.
При еднакво време по т.4, буква А, участниците се класират:
А. по възходящ ред според най-краткия период от време за спиране от работна
мощност, съгласно техническите характеристики на предоставените блокове;
Б. ЕСО ще приеме предложенията на първите в класирането, чиято предлагана
мощност не надвишава необходимата обща мощност;
В. Разликата между необходимата обща мощност и приетите предложения може
да бъде запълнена до размера на необходимата обща мощност от следващия в
класацията, при условия, посочени в тръжното задание.
(5)

Резултатите от разглеждането на предложенията и класирането на участниците се
отразяват в протокол на назначената комисия.

Член 3.7
Публикуване на тръжните резултати
(1) Резултатите от търговете се публикуват на тръжната страница на ЕСО.
(2)

Публикува се следната информацията: наименование на съответния търг, класираните
участници, предоставени нетни разполагаеми мощности за бавен третичен (студен)
резерв, време за предоставяне, предлагани количества нетна разполагаемост, които ще
бъдат договорени от всеки участник, предложени цени, в т.ч. затваряща предложена
цена, при която се постига необходимата обща мощност за бавен третичен (студен)
резерв.

Раздел IV. Разни
Член 4.1
Съобщения
Всички съобщения, направени съгласно тези правила, са в писмен вид и се изпращат до
адреса на съответната страна, посочен в заявлението за регистрация съгласно чл. 2.3,
ал.1, с изключение на случаите, в които тези правила предвиждат друго.
Член 4.2
(1)

Ограничаване на отговорността

ЕСО няма да носи отговорност към участник за щети, произлезли в резултат на участие
или неучастие на даден търг, или от резултатите от търга, или от търг, който не се е
състоял, и участникът следва да смята ЕСО за невиновно и да го обезщетява по
отношение на искове за такива щети от трети страни.
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(2)

ЕСО си запазва правото да приеме или отхвърли всички представени предложения,
както и да прекрати тръжната процедура по всяко време, без да дължи компенсации на
засегнатите участници.

(3)

Резултатите от търга по никакъв начин няма да се считат, обвързват или отнасят до
доставка на електроенергия за балансиращ пазар или до каквито и да е права,
отговорности или финансови аспекти, свързани с доставка на електроенергия.

(4)

Всички разходи на участниците, свързани с регистрацията и участието им в тръжните
процедури, са за тяхна сметка и операторът по никакъв начин няма да участва в тях.

Член 4.3
резерв

Обезпечаване доставката на разполагаемост за бавен третичен (студен)

(1) С цел обезпечаване доставката на разполагаемост за бавен третичен (студен) резерв,
ЕСО има право да предвиди в тръжната документация възможност за авансово
плащане, в случай на поискване от страна на доставчика и при възможност на
оператора.
(2) Авансовото плащане не може да надвишава 50% от предложената цена за първия
месец на доставка, в случай че срокът на договора е по-дълъг от един месец.
Авансовото плащане не може да надвишава 25% от предложената цена за един месец,
когато срокът на договора е един месец.
Член 4.4

Поверителност

(1)

ЕСО ще счита цялата информация, свързана с провежданите търгове, за поверителна и
няма да допуска разкриването й без предварително съгласие на участника, за когото се
отнася с изключение на информацията, която следва да е публична по смисъла на тези
правила и тръжните задания.

(2)

Алинея (1) не се отнася за разкриването на информация пред институциите на
Европейския съюз, държавни и регулаторни органи, компетентни съдилища, арбитри
или юрисдикции, доколкото такова разкриване е разпоредено или необходимо, по
процедура, по която ЕСО е страна.

Член 4.5
Независимо действие
Ако обществен орган или съд обяви която и да е част от тези правила за недействителна
или незаконосъобразна, това не засяга действителността на останалите разпоредби на
правилата, доколкото те не противоречат на действащото законодателство.
Член 4.6

Приложимо законодателство и уреждане на спорове

(1)

Всякакви спорове, които възникват от или във връзка с тези правила или по отношение
на търговете, ще се отнасят до компетентния съд в София, България.

(2)

Тези правила и търговете, които се провеждат в съответствие с тях, се подчиняват на
българското материално право.

Член 4.7
(1)

Непреодолима сила

Като събитие, представляващо непреодолима сила (форсмажор), следва да се тълкува
всяко непредвидимо събитие или положение, което не подлежи на разумния контрол на
ЕСО и не се дължи на вина на ЕСО, и дружеството не може разумно да го избегне или
преодолее, и което създава неспособност за ЕСО да изпълнява временно или постоянно
своите и на служителите си задължения според тези правила, в съответствие със
сроковете и условията в тях.
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(2)

В случай на непреодолима сила задълженията на ЕСО, с изключение на задълженията
за поверителност, следва да се преустановят от датата на настъпване на непреодолимата
сила.

(3)

При никакви обстоятелства ЕСО не може да бъде смятано за отговорно или да се иска
от него да плаща каквато и да е неустойка за понесени щети, поради неизпълнение или
неизправно изпълнение на всички или част от задълженията на дружеството, когато
такова неизпълнение или неизправно изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(4)

ЕСО и участниците следва да положат всички възможни усилия да ограничат
последиците и продължителността на събитието, представляващо непреодолима сила.

(5)

Ако обстоятелствата, представляващи непреодолима сила, продължат повече от
тридесет (30) дни, ЕСО може да прекрати работата си по търгове съгласно тези правила,
като публикува уведомление за това на тръжната страница в интернет.

Член 4.8

Изменение на правилата

Изменения на тези правила се правят в писмена форма. Ако техническите условия и
приложимата уредба се променят съществено, по-специално поради законови
изисквания, действие на органи или правила, наложени от регулаторния орган и/или
споразумения между сдружения от електроенергийната промишленост на национално
или международно равнище, или ако процесът за търгуване на търг се разгърне,
правилата ще бъдат изменени.
Ако участниците не са известили тръжния оператор за желанието си да прекратят
регистрацията си, съгласието за изпълнение на изискванията на правилата, дадено със
заявлението за регистрация по чл. 2.3, ще се отнася и за всяка следваща промяна на
правилата, публикувани от страна на ЕСО на страницата на дружеството в интернет.
Всички участници, които към датата на публикуване на настоящите Правила са
регистрирани по реда на предходните Правила, но не отговарят на изискванията на
настоящите Правила, за да участват в нови търгове за закупуване на разполагаемост за
бавен третичен (студен) резерв, следва да бъдат пререгистрирани. За целите на
пререгистрацията заинтересованите лица представят ново заявление за регистрация,
придружено от съответните документи, с които се доказва изпълнение на изискванията
на настоящите Правила.

Раздел V. Приложения
Приложение І: Образец на заявление за регистрация, което е неразделна част от тези
правила.
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