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НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕНОС НА ГАЗ е сключено на  20[◆] г. 

МЕЖДУ: 

(1)  „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД, дружество, съществуващо съгласно законите на Република 

България, с адрес на регистрация: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон“  № 23, 

България, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

201383265, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Георг 

Вашингтон“  № 23, Република България, ДДС № BG201383265 ("Ай Си Джи Би"); и 

(2)  [НЕОСВОБОДЕН ПОЛЗВАТЕЛ НА МРЕЖАТА], дружество, съществуващо съгласно 

законите на  [◆                    ], с адрес на регистрация: [◆                    ], регистрирано при 

[◆   ] с номер  [◆   ], ДДС № [◆                    ] ("Ползвателят на мрежата"). 

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ 

A „Ай Си Джи Би“ ще експлоатира междусистемната газова връзка между Република 

Гърция и Република България, която ще се нарича „Междусистемна връзка Гърция-

България“ („Газопровод ИГБ”), за междусистемно свързване, получаване и/или 

доставка на газ. 

B „Ай Си Джи Би“ желае да предостави, а Ползвателят на мрежата желае да получи 

Услугите по пренос съгласно настоящото СПГ. 

ДОГОВОРЕНО Е: 

1. ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

1.1 Целта на това СПГ е да установи съответните реципрочни права и задължения на 

страните, наред с други, и по отношение на Услугите по пренос по Газопровод ИГБ по 

отношение на  Резервирания капацитет по време на Периода на пренос, както е описано 

по-подробно в СПГ, включително Мрежовия кодекс на „Ай Си Джи Би“ ("МК"). 

1.2 „Ай Си Джи Би“ е издало Мрежови кодекс с цел, наред с други причини, уреждане на 

правата и задълженията на „Ай Си Джи Би“ и Ползвателите на мрежата по отношение 

на преноса на газ през газопровод ИГБ. Мрежовият кодекс, включително измененията 

по него от „Ай Си Джи Би“ от време на време, надлежно съобщени на Ползвателя на 

мрежата, представлява неразделна част от настоящото СПГ. Със сключването на 

настоящото СПГ, „Ай Си Джи Би“ и Ползвателят на мрежата се задължават да спазват и 

прилагат разпоредбите на МК спрямо, наред с други, Резервирания капацитет и 

съответните Капацитетни продукти. 

1.3 В случай на несъответствия между разпоредбите на настоящото СПГ и разпоредбите на 

Мрежовия кодекс, разпоредбите на Мрежовия кодекс следва да имат предимство. 

1.4 Освен ако изрично не е посочено друго в настоящото СПГ (включително Приложенията 

към настоящия документ), дефинираните термини имат същото значение в настоящото, 

каквото имат и в Мрежовия кодекс. 

2. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК 

2.1 Настоящото СПГ влиза в сила на Датата на подписване, при условие че са изпълнени 

приложимите изисквания за Кредитна подкрепа на Ползвателя на мрежата, изложени в 

чл. 29 от Мрежовия Кодекс. 
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2.2 Освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с разпоредбите на МК и 

настоящото СПГ, се прилага следното: 

2.2.1 настоящото СПГ продължава да бъде в сила и действие до: 

(a) ако някоя от Страните е предоставила писмено предизвестие до 

другата Страна най-малко 30 календарни дни преди Датата на 

изтичане за намерението й настоящото споразумение да изтече на 

въпросната дата, Датата на изтичане; или 

(b) ако никоя от Страните не е предоставила писмено предизвестие 

до другата Страна най-малко 30 календарни дни преди Датата на 

изтичане за намерението й настоящото СПГ да изтече на Датата 

на изтичане, то настоящото СПГ остава в сила автоматично за 

още една (1) Газова година и последният момент от последния 

Газов ден от въпросната допълнителна Газова година се счита за 

„Датата на изтичане“ за целите на настоящото СПГ; 

2.2.2 в случай на Дата на изтичане, определена в съответствие с клауза 

2.2.1(b), СПГ продължава да бъде в сила и действие до: 

(a) ако някоя от Страните е предоставила писмено предизвестие до 

другата Страна най-малко 30 календарни дни преди Датата на 

изтичане за намерението й настоящото СПГ да изтече на 

въпросната дата, Датата на изтичане; или 

(b) ако никоя от Страните не е предоставила писмено предизвестие 

до другата Страна най-малко 30 календарни дни преди Датата на 

изтичане за намерението й настоящото СПГ да изтече на Датата 

на изтичане, то настоящото СПГ остава в сила автоматично за 

още една (1) Газова година и последният момент от последния 

Газов ден от въпросната допълнителна Газова година се счита за 

новата „Дата на изтичане“ за целите на настоящото СПГ; 

2.2.3 същите разпоредби относно правото на всяка от Страните да 

уведоми другата Страна за намерението си настоящото СПГ да 

изтече на Датата на изтичане или, при липса на такова 

уведомление, автоматичното удължаване на настоящото СПГ и 

определяне на новата Дата на изтичане се прилагат за всяка 

следваща нова Дата на изтичане, при условие че в никакъв случай 

Датата на изтичане не може да настъпи след 25-тата годишнина 

от ДТЕ. 

3. РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА 

3.1 Всеки Ползвател на мрежата може да резервира Капацитетни продукти в съответствие с 

настоящото СПГ, членове 10 и 29 от МК, Споразумението за платформа и други правила 

и разпоредби за Платформата. 

3.2 Потребителят на мрежата трябва да сключи Споразумението за платформа със 

съответната Платформа като условие за резервация на един или повече Капацитетни 

продукти в търг, в съответствие с член 10 от МК. Това споразумение за платформа трябва 

да е в пълна сила и действие. В случай на нарушение от страна на Ползвателя на мрежата 

на Споразумението за платформа или други приложими условия на Платформата, не 
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може да бъде резервиран, разпределен или потвърден Капацитетен продукт, докато 

въпросното нарушение продължава. 

3.3 Потвърждението за резервация на конкретен Капацитетен продукт, издадена от 

Платформата, представлява неразделна част от настоящото СПГ и, наред с другото, 

представлява достатъчно основание за издаването от „Ай Си Джи Би“ на една или повече 

фактури на Ползвателя на мрежата във връзка с доказаната с това потвърждение 

транзакция. 

4. УСЛУГИ ПО ПРЕНОС 

4.1 Без да се ограничава общият характер на член 7.6 от МК, като се имат предвид 

реципрочните ангажименти на Ползвателя на мрежата и „Ай Си Джи Би“ по настоящото 

СПГ (включително МК), в рамките на оперативните граници на газопровода ИГБ, „Ай 

Си Джи Би“ е длъжно, на всеки съответен Газов ден от Периода на пренос, да предоставя 

на Ползвателя на мрежата Услугите по пренос, посочени в подклаузи 4.1.1 до 4.1.5 по-

долу в съответствие с настоящото СПГ (включително МК): 

4.1.1 да предостави на разположение газопровода ИГБ за пренос на 

Дневното количество на съответната Входна точка съгласно 

настоящото СПГ за Заявявания в съответствие с член 13 от МК; 

4.1.2 да получава и приема доставки на количество газ до Дневното 

количество съгласно член 13.2 от МК при Входната точка, при 

условие че този газ отговаря на Спецификацията за входната 

точка и изискванията за налягане на газа, определени в 

подклауза 5.2.1 по-долу; 

4.1.3 да пренася достатъчно количество газ през газопровода ИГБ, за 

покриване на Потвърдените количества при Изходната точка; 

4.1.4 да предоставя на разположение количество газ, еквивалентно на 

Потвърдените количества, до Дневното количество, при 

Изходната/ите точка/и, като гарантира, че газът, предоставен на 

разположение при Изходната точка, отговаря на 

Спецификацията за Изходната точка; и 

4.1.5 да предоставя определени административни, отчетни и свързани 

услуги, в съответствие с МК; 

във всички случаи в съответствие с правата на „Ай Си Джи Би“ съгласно МК. 

4.2 Страните следва да разбират, че предоставянето на Услугите по пренос от „Ай Си Джи 

Би“ зависи от Заявяването/ията на Ползвателя на мрежата във връзка с специфичен/ни 

Капацитетен/ни продукт/и и следователно може да има период/и по време на Периода на 

пренос, когато не са заявени Услуги по пренос от Ползвателя на мрежата, а такива са 

предоставени от „Ай Си Джи Би“ (с изключение на посочените в клауза 4.1.1 по-горе). 

4.3 „Ай Си Джи Би“ следва да предоставя Услугите по пренос на Ползвателя на мрежата и 

да изпълнява задълженията си по настоящото СПГ в съответствие с МК, стандарта за 

Разумна и предпазлива страна и рамката от принципи и процедури, установени съгласно 

Решението за освобождаване. „Ай Си Джи Би“ няма право да прекъсва Услугите по 

пренос, освен в случаите, посочени в МК. 
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4.4 „Ай Си Джи Би“ няма право да взема газ, собственост на Ползвателя на мрежата от 

газопровода ИГБ. Горивен газ, газ на временно съхранение, загуби на газ и неотчетен газ 

се закупуват или поемат от „Ай Си Джи Би“. „Ай Си Джи Би“ следва да поддържа газа 

за временно съхранение между Минимално допустимия запас и Максимално допустимия 

запас в съответствие с изискванията, изложени в член 15.5.1 от МК. 

4.5 „Ай Си Джи Би“ приема газ при Входната/ите точка/и и доставя повторно газ при 

Изходната/ите точка/и, доколкото е възможно, с равномерен почасов дебит, в рамките на 

Дневното количество и оперативните граници на газопровода ИГБ, при условие че 

Спецификацията за Входната точка и изискванията за входно налягане са изпълнени при 

Входната точка, а Спецификацията за Изходната точка и изискванията за изходно 

налягане са изпълнени при Изходната точка. 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА МРЕЖАТА 

5.1 По време на Периода на пренос, Ползвателят на мрежата е длъжен да заплаща всички 

суми по настоящото СПГ (включително МК), когато същите са дължими и платими. 

5.2 Ползвателят на мрежата е длъжен на всеки съответен Газов ден по време на Периода на 

пренос: 

5.2.1 да спазва член 22.5 от МК, включително съответното Входно 

налягане; 

5.2.2 да предоставя на разположение при Входната/ите точка/и при 

почасов дебит на потока Потвърдените количества, които 

отговарят на Спецификацията за Входната точка и изискванията 

за Входно налягане, определени в член 22 от МК, в рамките на 

Дневното количество; 

5.2.3 да определя Количеството газ в съответствие с член 13 от МК; 

5.2.4 да вземе Потвърдените количества при Изходната/ите точка/и, 

след като „Ай Си Джи Би“ приеме преноса им съгласно клауза 

4.1.2 по-горе, при условие че тези Потвърдени количества 

отговарят на Спецификацията за Изходната точка; 

5.2.5 да спазва всички други разпоредби, изложени в МК, 

включително, без ограничение, тези, свързани с: 

(a) процедури по управление на задръстванията в съответствие с 

член 14 от МК; 

(b) режими на балансиране в съответствие с член 16 от МК; 

(c) Правила за заявяване и повторно заявяване в съответствие с член 

13 от МК; 

(d) такси или обезщетения за енергиен дисбаланс в съответствие с 

член 16 от МК; и 

(e) процедури по нормални операции и за публикуване на данни 

относно експлоатацията на газопровода ИГБ и наличието на 

капацитет в съответствие с член 4 от МК. 
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6. МЕСЕЧНА ТАКСА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

6.1 Месечна такса 

6.1.1 Ползвателят на мрежата заплаща Месечната такса в 

съответствие с член 19.2.2 от МК и изчислена в съответствие с 

член 6 от Анекс A на МК. 

6.1.2 По-специално, за целите на настоящото СПГ: 

MFn = MNCn * (ENTFFF + EXTFFF)* (α * Ii + β) 

където: 

MFn: означава Месечната такса в € за месеца “nth” през 

година “ith”; 

i: означава Годината “ith”, номерирана прогресивно от 

едно (1) (т.е Начална дата на търговска експлоатация) до двадесет 

и пет (25); 

MNCn: означава общият Месечен резервиран капацитет за 

Месец “nth”, изразен в kWh/D/T в съответствие с Окончателното 

разпределение на количествата, определени в съответствие с чл. 

16.8 от МК;  

ENTFFF и EXTFFF: означава Тарифите за пренос съгласно 

членове 4, 5 и 7 от Анекс A от МК, изразени в €/kWh/D/T; 

:  означава съотношението (OPEX) / (OPEX + Амортизация 

+ Капиталови възнаграждения), изчислени като средна стойност 

по време на целия срок за целите на изчисляването на Нетната 

референтна тарифа за пренос съгласно Анекс А от МК; 

: означава равно на 1– α; 

Ii: означава съотношението между действителните OPEX 

(OPEXA) и прогнозираните OPEXi в същата Година  “ith” за целите 

на изчисляването на Нетна референтна тарифа за пренос.  OPEXA 

е предмет на одобрение от Националните регулаторни органи и 

се заявява от „Ай Си Джи Би“ в началото на всяка година “ith”; 

Година (Y): означава календарен период от 12 последователни 

месеца с начало 1-ви януари и край 31-ви декември на всяка 

календарна година; 

Капиталово възнаграждение: означава Капиталовото 

възнаграждение съгласно определение в член 2 от Анекс А на 

МК; 

Амортизация:  означава амортизацията в съответствие с 

определение, посочено в член 2 от Анекс A на МК. 
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6.1.3 В случай на годишен Капацитетен продукт, една дванадесета 

(1/12) от стойността на резервирания годишен Капацитетен 

продукт се заплаща всеки месец по текущата тарифа за срока на 

Капацитетния продукт. 

6.1.4 В случай на тримесечен Капацитетен продукт, една трета (1/3) 

от стойността на резервирания тримесечен Капацитетен продукт 

се заплаща всеки месец по текущата тарифа за срока на 

Капацитетния продукт. 

6.1.5 Месечната такса се заплаща в съответствие с член 19 от МК. 

6.2 Такси за енергиен дисбаланс 

6.2.1 Енергийният дисбаланс ще се изчислява на дневна база и ще се 

начислява веднъж месечно, в съответствие с член 16 от МК. 

6.2.2 Всеки Енергиен дисбаланс: 

(a) когато е отрицателен, се таксува на Ползвателя на мрежата всеки 

Газов месец по Пределната изкупна цена; или 

(b) когато е положителен, ще бъде компенсиран на Ползвателя на 

мрежата по Пределната продажна цена. 

6.3 Такса за превишаване на капацитета 

Таксата за превишаване на капацитета се изчислява, както е описано в Кодекса за тарифите 

за пренос, приложен към МК. 

7. ПРЕХВЪРЛЯНЕ 

7.1 В съответствие с клаузи 7.2 и 7.6 (включително), настоящото СПГ и всички права или 

задължения, създадени по настоящото, могат да се прехвърлят от всяка от Страните само 

с предварителното писмено съгласие на другата Страна, при условие че: 

7.1.1 прехвърлящата Страна има право да прехвърля своите права и задължения по 

настоящото СПГ, ако докаже за разумно удовлетворение на другата Страна, 

че получаващата Страна има достатъчно финансова и техническа възможност 

да упражнява правата и задълженията съгласно настоящото СПГ, които са 

предмет на прехвърлянето съгласно стандарта за Разумна и предпазлива 

страна; 

7.1.2 прехвърлящата Страна не се освобождава от задълженията й по настоящото 

СПГ, които са натрупани до датата на въпросното прехвърляне; и 

7.1.3 предложената получаваща страна, към датата на прехвърлянето, не подлежи 

на Санкции. 

7.2 В случай, че е предоставено съгласие по клауза Error! Reference source not found. или 

в случай на прехвърляне, разрешено съгласно клаузи Error! Reference source not found. 

до Error! Reference source not found.(включително), получаващата страна трябва, като 

условие за това въпросното прехвърляне да влезе в сила, да представи на не-
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прехвърлящата Страна писмен ангажимент да бъде обвързана със и да изпълнява всички 

задължения на прехвърлящата страна по настоящото СПГ. 

7.3 Ползвателят на мрежата може да прехвърля настоящото СПГ или някое от неговите 

съответни права и задължения по настоящото СПГ без съгласието на „Ай Си Джи 

Би“ само на  Свързано лице, при условие че Кредитната подкрепа на Ползвателя на 

мрежата остава в сила за подпомагане изпълнението на задълженията на Свързаното 

лице по настоящото СПГ, които трябва да бъдат прехвърлени на въпросното Свързано 

лице. 

7.4 „Ай Си Джи Би“ може да прехвърля настоящото СПГ или някое от неговите съответни 

права и задължения по настоящото СПГ без съгласието на Ползвателя на мрежата само 

посредством прехвърляне на гаранция на финансова институция или друго лице, или 

посочени от тях лица, предоставящи финансиране или рефинансиране на газопровода 

ИГБ, или операции на „Ай Си Джи Би“, предвидени в настоящото и в изпълнението на 

въпросната гаранция. 

7.5 Нищо в настоящата клауза 7 не засяга правото на Ползвателя на мрежата: 

7.5.1 да прехвърли целия или част от капацитета си на друг Ползвател на мрежата, 

който има Споразумение за пренос на газ с „Ай Си Джи Би“; и/или 

7.5.2 да преотдаде целия или част от капацитета си на Трета страна в съответствие 

с МК. 

7.6 Страната, която прехвърля своите права или задължения по настоящата клауза 7, остава 

отговорна за задълженията на получаващата страна, освен ако: 

7.6.1 получаващата страна не предостави на не-прехвърлящата страна писмен 

безусловен и неотменим ангажимент да бъде обвързана със и да изпълнява 

всички задължения на прехвърлящата страна по настоящото СПГ; и 

7.6.2 прехвърлящата Страна да е доказала за разумно удовлетворение на другата 

Страна, че получаващата Страна има достатъчно финансова и техническа 

възможност да упражнява правата и задълженията съгласно настоящото СПГ, 

които са предмет на възлагането или прехвърлянето съгласно стандарта за 

Разумна и предпазлива страна. 

7.7 Прехвърлянето на настоящото СПГ предполага прехвърляне на и приемане спазването 

на реда и условията, изложени в МК. 

8. КРЕДИТНА ПОДКРЕПА НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА МРЕЖАТА 

8.1 Ползвателят на мрежата предоставя Кредитна подкрепа на Ползвателя на мрежата с цел 

покриване на минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет в съответствие с 

настоящата клауза 8 и член 29 от МК. 

8.2 Минимален кредитен лимит за резервиране на капацитет 

8.2.1 Не може да има Разпределени количества за конкретен 

Капацитетен продукт, освен ако и докато съответният 

Минимален кредитен лимит за резервиране на капацитет във 

връзка с този Капацитетен продукт не бъде изпълнен изцяло от 

Ползвателя на мрежата.  
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8.2.2 Минималният кредитен лимит за резервиране на капацитет е 

както следва: 

(a) като условие за участие в търг по принцип, минималната стойност 

е 2 500 евро, която сума се прилага в допълнение към всяка сума, 

приложима за съответния Капацитетен продукт в съответствие с 

настоящата клауза 8.2.2; 

(b) за годишен Капацитетен продукт, в сътветсивие с клауза 8.2.2(a) 

по-горе, минималната стойност е петнадесет процента (15%) от 

сбора на: (i) сумата, получена чрез умножаване на количеството 

годишен Капацитетен продукт с цената (приложима към датата 

на търга) за този годишен Капацитетен продукт, (ii) евентуално 

приложим ДДС и (iii) евентуална тръжна премия (или в случай на 

пакетен Капацитетен продукт, продаден на търг в съответствие с 

NC CAM, половината (1/2) от тръжната премия); 

(c) за тримесечен Капацитетен продукт, съгласно клауза 8.2.2(a) по-

горе, минималната стойност е двадесет и пет процента (25%) от 

сбора на: (i) сумата, получена чрез умножаване на количеството 

тримесечен Капацитетен продукт (съгласно потвърждението, 

издадено от съответната Платформа) с цената (приложима към 

датата на търга) за този тримесечен Капацитетен продукт, (ii) 

евентуално приложим ДДС и (iii) евентуална тръжна премия (или 

в случай на пакетен Капацитетен продукт, продаден на търг в 

съответствие с NC CAM, половината (1/2) от тръжната премия); 

(d) за месечен Капацитетен продукт, съгласно клауза 8.2.2(a) по-горе, 

минималната стойност е седемдесет процента (70%) от сбора на: 

(i) сумата, получена чрез умножаване на количеството на 

месечния Капацитетен продукт (съгласно потвърждението, 

издадено от съответната Платформа) и цената (приложима към 

датата на търга) за този месечен Капацитетен продукт, (ii) 

евентуално приложим ДДС и (iii) евентуална тръжна премия (или 

в случай на пакетен Капацитетен продукт, продаден на търг в 

съответствие с NC CAM, половината (1/2) от тръжната премия); 

(e) за Капацитетен продукт „ден напред“, съответно Капацитетен 

продукт „в рамките на деня“, съгласно клауза 8.2.2(a) по-горе, 

минималната стойност е сто процента (100%) от сбора на: (i) 

сумата, получена чрез умножаване на количеството Капацитетен 

продукт „ден напред“ или, според случая, количеството 

Капацитетен продукт „в рамките на деня“ (съгласно 

потвърждението, издадено от съответната Платформа) с цената 

(приложима към датата на търга) за този Капацитетен продукт, 

(ii) евентуално приложим ДДС и (iii) евентуална тръжна премия 

(или в случай на пакетен Капацитетен продукт, продаден на търг 

в съответствие с NC CAM, половината (1/2) от тръжната премия). 

8.2.3 Част или, според случая, цялата сума, съставляваща част от 

Минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет (или, 

ако е приложимо, от наличната сума, която е по-висока от 

Минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет), се 

резервира автоматично от съответната Платформа, при което 
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тази сума също се счита за запазена от „Ай Си Джи Би“ съгласно 

СПГ. 

8.2.4 Сумите, запазени по клауза 8.2.2 с цел удовлетворяване на 

Минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет, се 

връщат от „Ай Си Джи Би“ на Ползвателя на мрежата, при 

условие че не са налице неизплатени парични задължения на 

Ползвателя на мрежата към „Ай Си Джи Би“ по настоящото СПГ 

и Допълнителните договори (ако има такива), както следва: 

(a) за суми, запазени съгласно клауза 8.2.2 с цел удовлетворяване на 

Минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет във 

връзка с (i) разпределен годишен Капацитетен продукт и/или (ii) 

разпределен тримесечен Капацитетен продукт – сумата ще бъде 

върната в рамките на два (2) Работни дни от датата на последното 

месечно плащане от страна на Ползвателя на мрежата във връзка 

със съответния Капацитетен продукт; 

(b) за суми, запазени съгласно клауза 8.2.2 с цел удовлетворяване на 

Минималния кредитен лимит за резервиране на капацитет във 

връзка с (i) разпределен месечен Капацитетен продукт, (ii) 

разпределен Капацитетен продукт „ден напред“ и/или (iii) 

разпределен Капацитетен продукт „в рамките на деня“ – сумата 

ще бъде върната в рамките на два (2) Работни дни от датата на 

плащане от Ползвателя на мрежата във връзка със съответния 

Капацитетен продукт. 

9. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

9.1 В допълнение към причините за прекратяване, посочени в член 25 от МК, СПГ може да 

бъде прекратено и в следните случаи: 

9.1.1 от Страните, ако са сключили ново споразумение за пренос на 

газ, което заменя настоящото СПГ и това ново споразумение за 

пренос на газ е в пълна сила и действие; или 

9.1.2  „Ай Си Джи Би“, по всяко време, като предостави на Ползвателя 

на мрежата писмено предизвестие не по-малко от един (1) месец 

предварително; ако след като „Ай Си Джи Би“ извърши проверка 

за съответствие на Ползвателя на мрежата, която проверка може 

да бъде извършена от „Ай Си Джи Би“ от време на време, „Ай 

Си Джи Би“ установи, че Ползвателят на мрежата не спазва 

изискванията, определени в „Правила за достъп до 

газопреносната и/или газоразпределителната мрежа и до 

газохранилища за природен газ” на Република България в 

заместващи или допълнителни правила или разпоредби със 

същия или подобен обхват, които може да съществуват от време 

на време. 
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10. ИЗВЕСТИЯ 

10.1 Всички известия по настоящото СПГ се изпращат до всяка от Страните на техните 

пощенски адреси, номер на факс или адрес на електронна поща, обозначени на 

вниманието на лицата, посочени по-долу: 

Известие до „Ай Си Джи Би“: 

На вниманието на: [◆] 

Адрес: гр. София 1000, ул. „Георг Вашингтон“  № 23, България 

Телефон: [◆] 

Факс: 

Електронна поща: 

[◆] 

[◆] 

 

 

Известие до Ползвателя на мрежата: 

На вниманието на: [◆] 

Адрес: [◆] 

Телефон: [◆] 

Факс: 

Електронна поща: 

[◆] 

[◆] 

 

 

10.2 Промени в данните следва да бъдат известени в съответствие с условията на клауза 

Error! Reference source not found. и  влизат в сила четиринадесет (14) Дни от датата на и

зпращане. 

11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

11.1 Освен когато е изрично разрешено от настоящата клауза 11, всяка от Страните се 

задължава да пази в поверителност (с нивото на грижа и внимание, което е не по-малко 

от това, използвано за защита на собствената й поверителна информация и 

документация) и да не оповестява Поверителна информация по време на срока на 

настоящото СПГ и за период от две години след прекратяването или изтичането на 

настоящото СПГ на Лице, което не е Страна по настоящото СПГ, без предварителното 

писмено съгласие на другата Страна. 

11.2 Страна може да разкрива Поверителна информация, доколкото тази информация: 

11.2.1 вече е на разположение на обществеността или стане достъпна за 

обществеността по начин различен от действие или бездействие на тази 

Страна или на друго Лице, на което е оповестена Поверителна информация 

съгласно настоящото СПГ; 

11.2.2 се изисква да бъде оповестена от тази Страна и/или Свързано лице на тази 

Страна от приложимото право, съгласно постановление, наредба, регламент, 

по разпореждане на компетентен съд или друг компетентен съдебен,  

правителствен, надзорен или регулаторен орган, или правилата на фондова 

борса, на която са регистрирани ценните книжа на Страната или нейно 

Свързано лице, при условие че тази Страна е длъжна да положи всички 

разумни усилия, за да ограничи оповестяването, доколкото е разумно 

осъществимо и да предостави на другата Страна своевременно известие преди 

въпросното оповестяване; 
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11.2.3 е придобита независимо от Трета страна, която декларира, че има право да 

разпространява тази информация без задължение за поверителност към 

момента, в който същата е придобита от тази Страна; или 

11.2.4 е разработена от тази Страна независимо от Поверителната информация, 

получена от другата Страна. 

11.3 Страна може да разкрива Поверителна информация без предварителното писмено 

съгласие на другата Страна на Свързано лице, ако и доколкото това разкриване е 

необходимо за целите на изпълнение на настоящото СПГ и в такъв случай разкриващата 

Страна е длъжна да гарантира, че Свързаното лице спазва условията на настоящата 

клауза 11, както ако е страна по настоящото СПГ. 

11.4 Страна може да разкрива Поверителна информация без предварителното писмено 

съгласие на другата Страна, на някое от следните лица: 

11.4.1 работници, служители и директори на разкриващата Страна или Свързано 

лице, за да може тази Страна и/или това Свързано лице да изпълнява 

задълженията си по настоящото СПГ; 

11.4.2 професионален консултант, ангажиран от тази Страна или това Свързано 

лице, за да може тази Страна или това Свързано лице да изпълнява 

задълженията си по настоящото СПГ; 

11.4.3 добросъвестна бъдеща получаваща страна на правата и/или задълженията на 

една от Страните по настоящото СПГ (включително на бъдеща получаваща 

страна, с която дадена Страна и/или нейните Свързани лица провеждат 

добросъвестни преговори, насочени към сливане, консолидация, или 

продажба на по-голямата част от нейните или на Свързаното лице акции) и 

професионален консултант, ангажиран  от въпросната бъдеща получаваща 

страна, за да може тази страна да прецени правата и задълженията на тази 

Страна по настоящото СПГ; 

11.4.4 банка или финансова институция, предлагаща да финансира тази Страна и/или 

Свързано лице, и/или да осигури финансиране на проекти по отношение на 

газопровода ИГБ, включително професионален консултант, ангажиран от 

въпросната банка или финансова институция; 

11.4.5 операторът на свързваща входно-изходна система нагоре по веригата от 

Входната точка/и или надолу по веригата от Изходната точка/и, доколкото 

това разкриване е необходимо за целите на изпълнение на настоящото СПГ 

или приложимо споразумение за междусистемно свързване или споразумение 

за оперативна съвместимост; 

11.4.6 арбитър, към който е отнесен спор между Страните; или 

11.4.7 компетентен съд, правителствен орган или друг орган (или политическо 

подразделение на някое от предходните) с юрисдикция върху някоя от 

Страните или акционер на някоя от Страните (или Свързано лице на някоя от 

Страните, или Свързано лице на акционер на някоя от Страните), при условие 

че този орган има право да изисква подобно разкриване и че това разкриване 

се извършва в съответствие с исканията на този орган, 
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като в случай на предложение за разкриване, направено съгласно клаузи Error! 

Reference source not found. до Error! Reference source not found., разкриващата Страна 

първо трябва да получи ангажимент за строга поверителност и не-разкриване, като 

използва Поверителната информация единствено за поставената цел от Лицето, на което 

се предлага да бъде разкрита Поверителната информация при условия, които са в 

основни линии същите като съдържащите се в настоящата клауза 11, изпълними  от всяка 

от Страните, и тази Страна трябва да гарантира, че въпросното Лице отговаря на 

условията на този ангажимент.  

11.5 Ако разкриването на Поверителна информация се изисква от приложимото 

законодателство, съгласно постановление, наредба, регламент, разпореждане на 

компетентен съд или компетентен правителствен, надзорен или регулаторен орган, или 

правилата на фондова борса, на която са регистрирани ценните книжа на Страната или 

на нейното Свързано лице, то Страната, от която се изисква да извършва подобно 

разкриване преди всяко такова разкриване, е длъжна своевременно да се консултира с 

другата Страна във връзка с изискването за съответното разкриване и да вземе под 

внимание разумните изисквания на другата Страна по отношение на момента, 

съдържанието и начина на това разкриване. Страната, от която се изисква да направи 

това разкриване следва да разкрие само Поверителната информация, която е строго 

задължително да бъде разкрита, и да положи всички разумни усилия, за да гарантира, че 

до максималната възможна степен се предоставя поверително третиране на разкритата 

Поверителна информация. 

11.6 Настоящата клауза 11 остава в пълна сила и действие след изтичането или 

прекратяването на настоящото СПГ (по каквато и да е причина). 

12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

12.1 Настоящото СПГ (включително арбитражното споразумение, съдържащо се в него) и 

всички извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с настоящото СПГ, 

се уреждат и се тълкуват изключително в съответствие със законите на Англия и Уелс, с 

изключение на правила или принципи, включително правила относно стълкновение на 

закони, които биха изискали прилагане на законите на друга юрисдикция спрямо 

настоящото СПГ, или въпрос, възникнал съгласно настоящото СПГ. За избягване на 

съмнения, се прилагат задължителните разпоредби на съответното приложимо 

законодателство (българското, съответно гръцкото).  

12.2 Ако възникне Спор, Страните се споразумяват, че ръководството на всяка от Страните 

(с надлежно отчитане на конфликтите на интереси, които оказват влияние върху 

отделните членове на това ръководство), следва да заседава и да преговаря 

добросъвестно с цел търсене на решение на този Спор. В случай че преговорите не 

разрешат Спора: 

12.2.1 по отношение на въпроси, които следва да бъдат определени от Експерта, в 

рамките на два (2) месеца от датата на подаване на уведомление за Оспорвана 

сума; и 

12.2.2 по отношение на друг Спор в рамките на (30) Дни от първата дата, на която 

дадена Страна е уведомила писмено другата Страна за такъв Спор, 

то тогава всяка от Страните може да представи този Спор пред арбитраж съгласно клауза 

12.3 или за определение от Експерт в съответствие с приложение  (както е приложимо). 
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12.3 Всички спорове, произтичащи от или във връзка със СПГ, които не са разрешени чрез 

добросъвестни преговори съгласно клауза 12.2 (освен въпрос, който трябва да бъде 

отнесен за определение от Експерт съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ 2 от настоящото СПГ), 

следва да бъдат окончателно уредени съгласно Правилата за арбитраж на 

Международната търговска камара („Правилата на МТК“) от трима (3) арбитри, 

назначени в съответствие с Правилата на МТК. 

12.4 Езикът, който следва да се използва в арбитражните производства, е английски език. 

12.5 Юридическото седалище на арбитража е Виена, Австрия. 

12.6 Разпоредбите на настоящото СПГ, отнасящи се до арбитража, остават в сила независимо 

от неговото прекратяване. 

13. РАЗНИ 

13.1 Освен ако изрично не е посочено друго в настоящото СПГ, лице, което не е страна по 

настоящото СПГ, няма право по силата на Закона за договорите (Права на трети страни) 

от 1999 г. да налага или да се възползва от предимствата на която и да било клауза от 

настоящото СПГ. 

13.2 Страните следва да си сътрудничат добросъвестно с Трети страни, доколкото участието 

на тези страни е пряко или непряко необходимо за изпълнението от страна на „Ай Си 

Джи Би“ или на Ползвателя на мрежата на някакво задължение по настоящото СПГ. 

13.3 Ако една или повече разпоредби на настоящото СПГ станат невалидни или 

неприложими, валидността и приложимостта на останалите разпоредби на настоящото 

СПГ няма да бъдат засегнати. В този случай невалидната или неприложима разпоредба 

ще се счита за заменена от валидна и приложима разпоредба или разпоредби, които 

отразяват във възможно най-близка степен търговското намерение на Страните по 

отношение на невалидната или неприложима разпоредба. 

13.4 Всяка от Страните признава и потвърждава, че настоящото СПГ представлява търговска 

сделка и че нейните права и задължения по настоящото СПГ са от търговски, а не от 

правителствен характер. В най-пълната степен, която не е забранена от правото, 

уреждащо настоящото СПГ, всяка от Страните неотменимо се отказва за себе си и своите 

активи, от всички имунитети от юрисдикция, от принудително изпълнение и за всяка 

друга цел. 

13.5 Всички разпоредби на настоящото СПГ, които изрично или по подразбиране влизат в 

сила или продължават да действат след изтичането или прекратяването на настоящото 

СПГ, включително и без ограничение на разпоредбите на клауза 11, остават в сила и 

подлежат на изпълнение след изтичане или прекратяване, при спазване на приложимия 

срок на давност. 

13.6 Отказ от право или средство за защита съгласно настоящото СПГ или приложимото 

право, е действително само ако е дадено в писмена форма и не се счита за отказ при 

последващо нарушение или неизпълнение. Липсата, забавата или пренебрегването от 

страна на „Ай Си Джи Би“ на прилагане по всяко време на някоя от разпоредбите на 

настоящото СПГ или на упражняването на право или средство за защита, предвидено 

съгласно настоящото СПГ или приложимото законодателство не следва да се тълкува 

като, нито да се счита за отказ от това или някое друго право или средство за защита, 

нито пък предотвратява или ограничава по-нататъшното приложение на тази разпоредба 

или друга разпоредба или упражняването на това или друго право или средство за 
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защита. Нито еднократно, нито частично упражняване на каквото и да е право или 

средство за защита, предвидено по настоящото СПГ или по силата на приложимото 

законодателство, не предотвратява или ограничава по-нататъшното упражняване на това 

или друго право или средство за защита. 

13.7 За да бъдат валидни, промените и измененията на настоящото СПГ, трябва да бъдат 

съставени в писмена форма. Това се отнася и за всяко изменение на това изискване за 

писмена форма. Без да се ограничава общият характер на гореизложеното, Страните 

потвърждават, че изменение, произтичащо от чл. 14.3.13 от МК, се счита за изменение 

на настоящото СПГ, което отговаря на изискванията на настоящата клауза 13. 

13.8 Настоящото СПГ представлява цялото споразумение между Страните във връзка с 

използването и достъпа до газопровода ИГБ и, с изключение на Споразумението за  

предварително резервиране на капацитет /СПРК/, замества, погасява и обезсилва всички 

предишни споразумения, обещания, гаранции, уверения, декларации и договорки между 

тях, независимо дали писмени или устни, свързани с неговия предмет. 

13.9 Нищо в настоящото СПГ не е предназначено, нито следва да се счита, че установява 

някакъв вид партньорство или съвместно предприятие между Страните, прави някоя от 

Страните представител на другата Страна или упълномощава някоя от Страните да 

направи или поеме ангажименти за или от името на другата Страна. 

13.10 Настоящото СПГ е изготвено на английски език. Ако настоящото СПГ е преведено на 

друг език, версията на английски език следва да има предимство. 

13.11 Настоящото СПГ може да бъде подписано в произволен брой екземпляри, всеки от 

които, след подписването му, представлява дубликат на оригинала, но всички 

екземпляри заедно съставляват едно споразумение. 

 

Подписано като споразумение за и от името 

на „АЙ СИ ДЖИ БИ“ АД 

)

) Подпис 

 

    

  Име (с главни букви)  

   ◆                     

 

Подписано като споразумение за и от името 

на [НЕОСВОБОДЕН ПОЛЗВАТЕЛ НА 

МРЕЖАТА] 

)

) 

Подпис 

 

    

  Име (с главни букви)  

   ◆                     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНЕ 

Освен ако не е определено друго в настоящото СПГ (включително приложенията към настоящия 

документ) или Мрежовия кодекс, следните термини имат следните значения: 

„Поверителна информация“ означава условията на настоящото СПГ, както и цялата 

информация и всички данни от какъвто и да е характер, които всяка от Страните може да 

получава от време на време (устно, писмено или в електронна форма) в резултат на договаряне, 

сключване или изпълнение на задълженията й съгласно настоящото СПГ (включително 

геоложки, геофизични и инженерни данни, карти, модели и тълкувания, както и търговска, 

договорна и финансова информация), и която: 

(a) се отнася по някакъв начин до настоящото СПГ или до друго споразумение или 

договореност, предвидени в настоящото СПГ; 

(b) се отнася до стопанската дейност, финансите, активите, пасивите, сделките, 

транзакциите, ноу-хауто, клиентите, доставчиците, процесите или делата на другата 

Страна; или 

(c) е изрично посочено, че е поверителна или е предоставена от едната Страна на другата 

при обстоятелства, създаващи задължение за доверителност и/или неразкриване; 

„СПГ“ означава настоящото споразумение за пренос на газ, сключено между Ползвателя на 

мрежата и „Ай Си Джи Би“ за предоставянето на Услугите по пренос, както е изменено и/или 

преработено от време на време; 

„Правила на МТК“ има значението, посочено в клауза 12.3; 

„МК“ означава Мрежовият кодекс на „Ай Си Джи Би“ за съоръженията за пренос на природен 

газ на газопровода ИГБ, както е изменен от време на време; 

„Дата на изтичане“ означава, в съответствие с разпоредбите на клауза 2.2 от настоящото СПГ: 

(a) краят на последния Газов ден от Газовата година или, 

според случая, последната Газова година, по отношение 

на която е направена резервация/и на Капацитетния/те 

продукт/и от Ползвателя на мрежата; или 

(b) ако периодът, изчислен в съответствие с (а) по-горе, 

приключва на дата, която се пада по-рано от първата (1-

вата) годишнина от Началната дата, то краят на последния 

Газов ден от Газовата година, който се пада 

непосредствено след Газовата година, през която е 

настъпила Началната дата; 

„Страни“ означава „Ай Си Джи Би“ и Ползвателят на мрежата (включително техните 

наследници и разрешени правоприемници), а „Страна“ означава един от тях; 

„Начална дата“ означава началото на първия (1-вия) Газов ден от съответния период на 

резервация за първия (1-вия) Капацитетен продукт, резервиран от Ползвателя на мрежата по 

настоящото СПГ; 
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„Период на пренос“ означава периодът, който, при условие, че СПГ е влязло в сила в 

съответствие с клауза 2 от настоящото СПГ и ДТЕ е настъпила, започва на Началната дата и 

приключва на Датата на изтичане. 

1. В настоящото СПГ: 

1.1 позоваването на клауза, алинея или Приложение представлява, освен ако не е упоменато 

друго, позоваване на клауза или алинея от, или Приложение към настоящото СПГ; 

1.2 позоваването на „лице“ включва физическо лице, дружество, корпорация, фирма, 

партньорство, съвместно предприятие, асоциация, държава, държавна агенция, 

институция, фондация или тръст (независимо дали е с отделна юридическа 

правосубектност); 

1.3 позоваването на един род представлява позоваване на всички или всеки един  род, а 

позоваванията на единствено число включват и множествено число и обратно; 

1.4 позоваването на „включително“ или „включва“ не ограничава обхвата на значението 

на предхождащите го думи; 

2. Позоваванията на „Горивен газ“ се прилагат само дотолкова, доколкото е налице 

Компресорна станция. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТ 

Настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2 излага съгласието на Страните по отношение на решението чрез 

определение от Експерт на някои въпроси, произтичащи от настоящото СПГ. 

1. В случай че: 

1.1 оспорвана фактура не е договорена в писмена форма от Страните в рамките на два (2) 

месеца (както е предвидено в клауза 12.2) от уведомление за Оспорена сума, подадено 

съгласно клауза 12; или 

1.2 е направено искане за определение от Експерт съгласно клауза 12.6, 

то тогава въпросът се отнася  за провеждане на процедури по експертиза в съответствие 

с Правилата за експертиза на Международната търговска камара („Правилата за 

експертиза“)  във версията, в сила от 1 януари 2003 г. (освен ако всички Страни не се 

съгласят писмено да бъде приложена по-късна версия на Правилата за експертиза). 

Трябва да има един-единствен експерт („Експертът“). 

2. Независимо от алинея 1, процедурите по експертиза по настоящото споразумение могат 

да бъдат започнати по всяко време преди изтичането на приложимия срок, посочен в 

алинея 1, в случай че Страните се споразумеят писмено за това. 

3. Съгласно алинея 5 по-долу, процедурите по експертиза по настоящото споразумение 

следва да започнат с представянето пред Международния център за експертиза 

(„Центърът“) към Международната търговска камара, съвместно от Страните, на 

„Искане за администриране“ (както е определено в Правилата за експертиза) 

(„Съвместно искане“). 

4. Това Съвместно искане следва да включва съвместно посочване от  Страните (за 

потвърждение от Центъра съгласно Член 9, алинея 5, буква г) от Правилата за 

експертиза) на техния предпочитан Експерт от следния съгласуван списък на 

кандидатите Експерти („Списъкът“): 

4.1 [име] [адрес] 

4.2 [име] [адрес] 

4.3 [име] [адрес] 

5. Ако не бъде подадено Съвместно искане в Центъра в рамките на 14 дни след изтичането 

на 5-месечния срок от датата: 

5.1 на уведомлението за Оспорваната сума; или 

5.2 когато всички Страни се договорят писмено съгласно алинея 2 по-горе, в рамките на 14 

дни от датата на въпросното споразумение, 

процедурите по експертиза по настоящото споразумение следва да започнат с 

представяне на Искане за администриране пред Центъра, едностранно от някоя от 

Страните („Едностранно искане“). 
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6. В това Едностранно искане се посочва предпочитан Експерт от Списъка и се иска 

назначаването на този Експерт съгласно член 9, алинея 5, буква г) от Правилата за 

експертиза. 

7. Ако по някаква причина кандидатът, посочен в Съвместното искане или Едностранното 

искане (в зависимост от случая), не е в състояние или не желае да приеме назначението, 

от Центъра се назначава алтернативен Експерт от кандидатите, включени в Списъка, 

освен ако никой от тях не приеме назначение, в който случай Центърът извършва  

назначението по друг начин, а не от Списъка. 

8. Когато (1) в Центъра е подадено повече от едно Искане за администриране съгласно 

настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2 по сходен въпрос и (2) Експертът не е вече потвърден или 

назначен съгласно въпросното Искане за администриране, Центърът консолидира 

процедурите по експертиза в една-единна процедура и назначава Експерт от включените 

в Списъка кандидати, без да отчита никоя кандидатура. Ако никой от кандидатите, 

включени в Списъка, не приеме назначението, Центърът извършва назначението по друг 

начин, а не от Списъка. 

9. Освен ако не е договорено друго в писмена форма от всички Страни: 

9.1 в Центъра не може да бъде подадено Искане за администриране съгласно настоящото 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 след като Експертът е вече потвърден или назначен съгласно 

настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2; и 

9.2 Искане за администриране, подадено в Центъра, за което се предполага, че е в 

съответствие с настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2, след потвърждаване или назначение на 

Експерт съгласно настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2, няма действие и не се обработва от 

Центъра. 

10. Във всички случаи, Центърът следва да се стреми да потвърди или назначи Експерта в 

рамките на 10 дни от датата, на която първоначално са започнали процедурите по 

експертиза в съответствие с настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (при условие че винаги 

потвърждение или назначение, направено след изтичането на този 10-дневен период не 

се обезсилва по тази причина).  

11. Във всяко Искане за администриране следва да бъде посочено: 

11.1 при въпрос, отнесен до Експерта съгласно алинея 1.1: 

11.1.1 копие на оригиналната фактура и известието; и 

11.1.2 копие от уведомлението за Оспорвана сума, 

11.2 при въпрос, отнесен до Експерта съгласно алинея 1.2 и клауза 12.6, подробности за 

съответната промяна в данъка и подробности за въздействието на тази промяна в данъка 

върху „Ай Си Джи Би“. 

12. Страните са длъжни незабавно да заплатят всички суми, дължими на Центъра съгласно 

и в съответствие с Член 14 от Правилата за експертиза. 

13. Езикът, който следва да се използва в процедурите по експертиза, е английски език. 

Експертът може да разпореди някои от документите, представени на език, различен от 

английски език, да бъдат придружени от превод на английски език. 
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14. Мястото, където се провеждат процедурите по експертиза, е Лондон. 

15. Експертът следва да действа като експерт, а не като арбитър. 

16. Експертът, след консултации със Страните, може да приеме процедурните мерки, които 

Експертът счита за подходящи, при условие че тези мерки не противоречат на настоящото 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 или на друго споразумение на Страните и на Правилата за експертиза. 

17. На всяка Страна се дава възможност да изпрати писмени становища до Експерта (копие 

от които следва да бъде предоставено едновременно на всички други Страни), при 

условие че Експертът винаги има възможност да ограничи броя на писмените становища. 

18. Освен ако не е договорено друго в писмена форма от всички Страни, Експертът свиква 

поне едно, но не повече от две устни изслушвания, на които да присъстват всички 

Страни. Ако някоя от Страните, макар и надлежно призована, не се яви без основателно 

извинение, Експертът има право да продължи с устното изслушване/ия. Всички устни 

изслушвания се записват с аудио-запис и копие от тях незабавно се предоставя на всяка 

Страна. 

19. Експертът може, по искане на една или повече от Страните или по своя собствена 

инициатива, да изиска становища и/или явявания на свидетели на Страните. 

20. Експертът може, по искане на една от Страните или по своя собствена инициатива, да 

позволи или да изиска представяне на документи или друга информация във владение 

или контрол на някоя от Страните. Експертът може, по искане на една от Страните или 

по своя собствена инициатива, да провери или да изиска проверка на всеки обект, 

собственост, продукт или процес, каквито счете за подходящи. 

21. С изключение на изявленията, направени по време на устно изслушване, свикано от 

Експерта, всяка друга комуникация между която и да е от Страните и Експерта се 

осъществява в писмена форма и копие от нея се предоставя едновременно на всички 

други Страни. 

22. Определението от Експерт определя само Оспорваната сума. При извършване на 

определението, Експертът трябва да гарантира, че определената Оспорвана сума е/са в 

обхвата на оценките, представени на Експерта от Страните, определението от Експерт се 

извършва въз основа на (а) информацията, представена на Експерта от Страните, (б) 

собствената експертиза на Експерта и (в) друга информация, която Експертът счита за 

относима. 

23. Ако даден Експерт трябва да бъде заменен съгласно Правилата за експертиза, при 

упражняване на правото си на преценка съгласно Член 11, алинея 5 от Правилата за 

експертиза, Центърът ще положи усилия да назначи заместващия Експерт от Списъка. 

24. Определението от Експерт се извършва в подписан писмен доклад, в който се посочват 

причините. Експертът представя писмения доклад на Страните в проектна форма, преди 

да бъде подписан, единствено с цел да даде възможност на Страните да предложат 

корекция на евентуално установена явна грешка в проектодоклада. Всяка от Страните 

разполага със седем (7) дни от датата, на която получи проектодоклада, да обясни в 

писмена форма на Експерта (с копие до другите Страни) евентуално установена явна 

грешка в проектодоклада. Експертът пристъпва към подписване на писмения доклад 

(включващ, по преценка на Експерта, евентуални корекции, които Експертът счете за 

целесъобразни) в рамките на 14 дни от подаване на проектодоклада до Страните. 
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25. С настоящото Страните изрично и неотменимо искат (за целите на Член 12, алинея 7 от 

Правилата за експертиза) от Центъра да се откаже от всяко едно от изискванията, 

изложени в Член 12, алинея 6 от Правилата за експертиза. 

26. Определението на Експерта е окончателно и задължително за Страните и Страните по 

настоящото споразумение се задължават своевременно да изпълнят и да спазят 

определението на Експерта. С настоящото Страните се отказват, до степента, позволена 

от правото, уреждащо настоящото СПГ, от всякакви права за обжалване пред съдилища 

или арбитражен съд, с които биха иначе разполагали, за да оспорят определението на 

Експерта. Всички спорове, противоречия или претенции относно предполагаемо 

неизпълнение и/или неспазване на определението на Експерта се разрешават чрез 

арбитраж в съответствие с клауза 12 от настоящото СПГ. 

27. Експертът и Центърът следва да се стремят да гарантират, че определението на Експерта 

е съобщено на Страните в рамките на шест (6) месеца от подаване на Искането за 

администриране (или, когато всички Страни се договорят писмено съгласно алинея 2 по-

горе, в рамките на три (3) месеца от датата на този ключов етап или известие), при 

условие обаче че Страните се споразумеят в настоящото, че известието за определението 

на Експерта след изтичането на този срок не обезсилва процедурата по експертиза или 

определението на Експерта. 

28. Определението от Експерт постановява, че: (1) таксите и разноските на Експерта; и (2)  

административните разходи на Центъра, се разпределят между Страните в съотношение, 

което Експертът смята за уместно, като се вземат предвид обстоятелствата, които 

Експертът счита за относими, включително степента, до която всяка Страна е провела 

процедурата по експертиза по бърз и рентабилен начин. Всяка Страна поема собствените 

си правни и други разходи и разноски, направени за целите на процедурата по 

експертиза. 

29. Освен доколкото е необходимо за прилагане и въвеждане на някой аспект от процедурата 

по експертиза, Страните, Експертът и Центърът са длъжни да пазят в поверителност: (1) 

съществуването и естеството на процедурата по експертиза, (2) цялата документация и 

информация, предоставена за целите на процедурата по експертиза, и (3) определението 

на Експерта. 

30. Страните се споразумяват да предоставят всяка и цялата информация, пазена в 

поверителност между тях, която може да бъде изискана за целите на процедурата по 

експертиза. 

31. Ако, в някакъв момент преди извършване на определението от Експерт, всички Страни 

се договорят писмено за уреждане по всички въпроси, отнесени до Експерта за 

определяне, Страните са длъжни незабавно да уведомят писмено Центъра и Експерта за 

това уреждане, като процедурата по експертиза се прекратява, без Експертът да 

извършва определение. Ако, в някакъв момент преди извършване на определението от 

Експерт, всички Страни се договорят писмено за уреждане по някои, но не всички 

въпроси, отнесени до Експерта за определяне, Страните са длъжни незабавно да 

уведомят писмено Центъра и Експерта за това уреждане, като задачата на Експерта 

(посочена в Член 12 от Правилата за експертиза) се изменя съобразно настъпилите 

промени. 

32. Всяка от Страните с настоящото се отказва от всяко право да се позовава на арбитраж 

(независимо дали съгласно настоящото СПГ или друго споразумение между Страните) 

по всички въпроси, които съгласно настоящото СПГ трябва да бъдат представени за 

определение от Експерт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФОРМУЛЯР ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ ОТ СТРАНА НА 

ПОЛЗВАТЕЛЯ НА МРЕЖАТА НА КРЕДИТНАТА ПОДКРЕПА НА 

ПОЛЗВАТЕЛЯ НА МРЕЖАТА 

Част 1: Банкова гаранция 

Детайли на банковата гаранция: 

Наименование, номер и дата на банковата 

гаранция 

[Н/П][    ] 

Банка-издател [Н/П][    ] 

Гарантирана сума (в евро) [Н/П][    ] 

 

Разпределяне на банковата гаранция - минимален кредитен лимит за резервиране на 

капацитет: 

Платформа Процент (%) от гарантираната и 

налична сума по банковата гаранция 

PRISMA [Н/П][    ] 

Регионална платформа за резервации (RBF) [Н/П][    ] 

 

Разпределяне на банкова гаранция – балансиращ минимален кредитен лимит: 

 Процент (%) от гарантираната и 

налична сума по банковата гаранция 

Балансиращ минимален кредитен лимит: [Н/П][    ] 

 

Част 2: Паричен депозит 

Детайли на паричния депозит: 

Сума (в евро) [Н/П][    ] 

 

Разпределяне на паричен депозит - Минимален кредитен лимит за резервиране на 

капацитет: 

Платформа Процент (%) от наличния паричен 

депозит 

PRISMA [Н/П][    ] 
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Регионална платформа за резервации (RBF) [Н/П][    ] 

 

Разпределяне на паричния депозит - Балансиращ минимален кредитен лимит: 

Процент (%) от наличния паричен депозит [Н/П][    ] 

 

Като упълномощен представител на [пълно име на Ползвателя на мрежата], декларирам, от името 

и за сметка на [пълно име на Ползвателя на мрежата], че съм запознат със следното: 

(1) посоченото по-горе разпределяне може да бъде променено от [пълно 

име на Ползвателя на мрежата] по всяко време чрез подаване на 

електронно заявление до „Ай Си Джи Би“ (чрез системата за търговско 

диспечерство на „Ай Си Джи Би“); и  

(2) електронното заявление може да бъде подадено със заверен електронен 

подпис. 

 

За [пълно име на Ползвателя на мрежата] 

Име ……………………………………….…. 

Презиме и фамилия ………………………………………. 

Длъжност ……………………….……………….. 

Подпис ……………………..………………… 

Дата ………………………….…………………. 

 


