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УКАЗАНИЯ КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ УЧАСТНИЦИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ЕЛЕКТРОННИ ТЪРГОВЕ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД 

 

 

 Уважаеми търговски участници, 

 

 С оглед гъвкавост и подобряване на условията за предлагане на електрическа енергия в 

динамично развиващата се пазарна среда, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира провеждането на 

електронни търгове за продажба на електрическа енергия в рамките на действащите 

изисквания за информационна сигурност.  

 Информация за предлаганите продукти се публикува на WEB сайта на дружеството, 

kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа енергия.   

 За улеснение е необходимо да се извърши регистрация, с която търговските участници 

могат да участват във всяка от обявените процедури за продажба на различни продукти.  

 

І. РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ 

 

1. За участие в електронните търгове, провеждани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е 

необходимо търговският участник да подаде “Заявление за регистрация” по образец.  

2. Образец на Заявление за регистрация може да се изтегли от 

kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа енергия.  

3. Заявлението за регистрация се попълва, подписва и подпечатва от търговския 

участник, след което заедно с необходимите приложения се изпраща в .pdf формат на e-mail 

адрес knpp_energy@npp.bg. 

4. Заявлението за регистрация се подава еднократно и се актуализира при настъпване на 

обективна промяна на декларираните в него обстоятелствата. 

5. Всички приложени към заявлението документи следва да бъдат на български език или 

на националния език на кандидата, придружени с легализиран превод на български език. 

 

ІІ. ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ 

 

1. Информацията за текущо предлаганите продукти се представя на WEB сайта на 

дружеството, kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа енергия в табличен вид и е 

достъпна за всички търговски участници.  

2. Всеки наличен продукт е обозначен с идентификационен номер на процедурата (код), 

период на доставка, товар и минимална цена, както и статуса на процедурата за продажбата му  

– активна, в процес на обработка на офертите, приключила или анулирана.  

3. По-подробна информация за всеки продукт се визуализира чрез полето “Детайли” 

(количество, профил, минимален товар, начин на плащане, срок за подаване на оферти, срок за 

класиране и др.).  

4. При прегледа на детайлната информация за предлагания продукт, търговският 

участник може да изтегли образец на оферта за участие в процедурата.  

5. Може да има повече от една активна процедура или процедура в процес на обработка 

на офертите. 

 

ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 

1. Към датата на подаване на оферта търговските участници трябва да са изпълнили 

следните изисквания:  

1.1. Да са регистрирани на пазара на електрическа енергия със статус “Активен”; 

1.2. Да са регистрирани за участие в електронните търгове, организирани от “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД; 

1.3. Да имат валидна Лицензия за дейността търговия с електрическа енергия (приложимо 

само за търговци на електрическа енергия); 
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1.4. Да не са в производство по несъстоятелност; 

1.5. Да нямат просрочени финансови задължения към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД; 

1.6. Участникът, както и негови дъщерни дружества, холдингови структури или други 

форми на корпоративна свързаност съгласно ТЗ, да нямат прекратен по тяхна вина договор с 

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД за продажба на електрическа енергия; 

1.7. Да са представили гаранция за участие в случаите, указани в Раздел VІІІ. ГАРАНЦИИ 

ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИОННО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ. 

2. Оферта за участие във всяка активна процедура се подава само от упълномощените 

лица, посочени в Заявлението за регистрация. Оферта, подадена от лице, което не фигурира в 

списъка от заявлението, се счита за невалидна и не се допуска до класиране. 

3. Подадените оферти за всяка активна процедура са обвързващи за търговския 

участник. 

4. Търговските участници могат да изтеглят образец на Оферта в електронен вид от 

менюто с детайлната информация за предлаганите продукти, чрез бутон “Изтегли оферта”.  

5. Офертите се попълват съгласно указанията към тях.  

6. Попълнената оферта се подписва от упълномощеното лице на търговския участник и 

се изпраща в .pdf формат на e-mail адрес knpp_energy@npp.bg в срока, указан за съответната 

процедура. Оферти, постъпили след указания краен срок, не се допускат до класиране.  

7. До изтичане на обявения краен срок за подаване на оферти, всеки участник може да 

оттегли или промени подадената оферта, като за валидна ще се счита последно получената 

оферта.  

8. Търговският участник трябва да включи опциите Delivery receipt и Read receipt на 

Microsoft Outlook с цел получаване на обратна информация за статуса на изпратената оферта. 

9. При установяване на проблем с доставката или прочитането на изпратената по 

електронната поща оферта, търговският участник следва да информира незабавно “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД на тел.: 0879 979 595; 0888 133 341; 0973 7 21 22 (34 33; 61 07; 31 31).  

10. В случай на проблеми с комуникацията, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД своевременно 

предприема необходимите мерки, за които уведомява търговските участници, чрез съобщение 

на kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа енергия (вкл. промяна в сроковете и 

начина на подаване на офертите, използване на алтернативни средства за комуникация и др.).  

 

 ІV. ПОЛУЧАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОФЕРТИ 

 

1. Постъпилите на e-mail адрес knpp_energy@npp.bg оферти за участие се регистрират 

по реда на постъпването им, като се отбелязва датата и часа на получаването им на 

електронната поща. 

2. Регистрационният номер на офертата е уникален и идентифицира еднозначно 

търговския участник. 

3. Всеки търговски участник получава съобщение за регистрационния номер на 

офертата си на e-mail-а, от който тя е изпратена.  

4. В случай, че офертата не отговаря на техническите изисквания на процедурата, на 

допълнителните изисквания в Раздел ІІІ. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ или е постъпила след 

указания срок, несъответствието се посочва в обратната информация към търговския участник.   

 

 V. КЛАСИРАНЕ 

 

1. До класиране се допускат само оферти, подадени в срок, и отговарящи на 

изискванията за участие в електронните търгове. Класирането на постъпилите оферти се 

извършва автоматично.  

2. Класирането на валидните оферти е по максимално предложена цена (критерий цена), 

до изчерпване на обявените количества (критерий общо количество).  

3. При еднакви цени, на по-висока позиция се класира офертата с по-голямо количество 

електрическа енергия. 
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4. При еднакви цени и количества, на по-висока позиция се класира офертата, която е 

постъпила по-рано. 

5. В случай, че с последната оферта се надхвърля обявеното за търгуване количество, 

същата се класира с редуциран товар. 

 

 VІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

 

1. След приключване на класирането се генерира протокол с резултатите, който се 

изпраща на електронните пощи на участниците в процедурата.  

2. В протокола се описват параметрите на процедурата, информация за постъпилите 

оферти (регистрационен номер, дата и час на постъпване, техническо и ценово предложения, и 

статусът им - оттеглена, отстранена, валидна) и класираните оферти по обявените критерии.   

3. Офертите се идентифицират само чрез регистрационните си номера с цел опазване на 

търговската тайна на класираните участници.  

 

 VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С КЛАСИРАН УЧАСТНИК 

  

1. Участниците, чиито оферти са класирани, сключват договор за продажба на 

електроенергия с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.  

2. Запознаване с Типовите Общи и специални условия на договорите на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД може да направите чрез kznpp.org/Актуално/Продажба на електрическа 

енергия.  

3. За една година напред в търгове за продажба на електрическа енергия на “АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД не се допуска до участие Участник, както и негови дъщерни дружества, 

холдингови структури или други форми на корпоративна свързаност съгласно ТЗ: 

3.1. чийто договор бъде развален по негова вина, от момента на развалянето му; 

3.2. който бъде класиран, но не изпълни задължението си да сключи договор при 

условията, при които е класиран, от момента на отказа. 

  

VІІІ. ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ  

 

1. При участие в процедури със срок на доставка минимум един месец, се изисква 

гаранция за участие под формата на паричен превод.  

2. Паричният превод се извършва по сметка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Сметки в лева:  

- Обединена българска банка АД, IBAN: BG 26 UBBS 7426 1050 1403 14, BIC:  UBBSBGSF;  

- Централна Кооперативна Банка АД, клон Враца, IBAN: BG71 CECB 9790 1013 4583 00, 

BIC:  CECBBGSF).  

3. Паричният превод трябва да е постъпил по сметка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД към часа на 

подаване на офертата. За улеснение на участниците се допуска поддържане на гаранционно 

обезпечение по сметка на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чийто размер следва да се актуализира в 

зависимост от параметрите на подаваните оферти. 

4. Гаранцията за участие е произведението от предложеното количество електрическа 

енергия за месеца (при по-дългосрочен период – за месеца с най-голям брой часове), и левовата 

равностойност на 1 EUR/ MWh по фиксинга на БНБ. 

5. Гаранцията за участие се освобождава от “АЕЦ Козлодуй”ЕАД при: 

5.1. Отстраняване (с изключение на случаите по т. 7.2.) или некласиране на Участник; 

5.2. Решение за прекратяване на процедурата; 

5.3. Сключване на договор и представяне на гаранция за добро изпълнение. 

6. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД не дължи лихви върху сумата на внесените гаранции за участие 

за периода от внасянето до възстановяването им. 

7. Гаранцията за участие се задържа/усвоява от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, когато:  

7.1. Участникът е оттеглил подадената оферта след крайния срок за подаване на оферти; 

7.2. Участникът е подал ценово предложение, по–ниско от обявената минимална цена за 

участие; 
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7.3. Класираният Участник не сключи договор за покупка на електроенергия, включително 

ако не внесе/ предостави гаранция за добро изпълнение в указаните срокове.  

 

ІХ. ГАРАНЦИОННИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 

1.. При сключване на договор за продажба на електроенергия с класиран участник, 

същият е длъжен да представи гаранция за добро изпълнение. 

2. Като гаранция за добро изпълнение на договора се изисква обезпечение под формата на 

паричен превод или банкова гаранция. 

3. При договори със срок на доставка до един месец стойността на обезпечението се 

изчислява като произведение от договореното количество и договорената цена (за крайни 

клиенти – с добавени акциз и цена за “задължения към обществото”), вкл. дължимото ДДС 

4. При договори със срок на доставка над един месец стойността на обезпечението се 

изчислява като: 

4.1. при договор по СЕТ+1: произведение от количеството за месеца с най-голям брой 

часове и договорената цена (за крайни клиенти – с добавени акциз и цена за “задължения към 

обществото”), вкл. дължимото ДДС; 

4.2. при договор по СЕТ: произведение от количеството за два месеца (месеците с най- 

голям брой часове) и договорената цена, вкл. дължимото ДДС. 

 5. За извършения паричен превод по сметка, указана от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се 

представя копие на платежно нареждане. 

6. В случай, че обезпечението е банкова гаранция, срокът й на валидност един месец след 

изтичане срока на договора и се представя в оригинал. Образец на банкова гаранция може да 

изтеглите оттук. Изтегли. 

7. Гаранцията за добро изпълнение на Кандидат, с който “АЕЦ Козлодуй” ЕАД сключи 

договор за продажба на електроенергия, се освобождава след изпълнение на задълженията му 

по договора. 

8. При авансово плащане на енергията за периода не се изисква гаранция за добро 

изпълнение на договора. 

 

 

 

 

 


