ОБЩИ УСЛОВИЯ
Вътрешна Информационна Платформа на ГХБ (IIP на ГХБ)
1. Общо описание на услугата
Газов Хъб Балкан (ГХБ) е оператор на платформа за търговия с природен газ, притежава
и управлява Вътрешна информационна платформа (наричана по -долу IIP на ГХБ или
Платформата), предназначена да обслужва Пазарните участници (ПУ) във връзка със
задълженията им за разкриване на вътрешна информация в съответствие с Чл. 4 от
Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT).
Уеб адресът на платформата е следният:
https://iip.balkangashub.bg/
Адресът, който трябва да бъде посочен в профила CEREMP на Пазарните участници в
полето за параметър „Публикуване на вътрешна информация“ е:
https://iip.balkangashub.bg/
IIP на ГХБ предоставя на Пазарните участници електронен инструмент за публикуване на
Спешни пазарни съобщения (наричани по-долу UMM, Съобщенията) за всички
функциониращи балансиращи зони в ЕС.
ГХБ предоставя услугата за публикуване на Спешни пазарни съобщения в съответствие с
разпоредбите на изискванията и препоръките на REMIT и ACER към платформите за
разкриване на вътрешна информация и техните оператори, определени в Ръководството
на ACER за прилагане на REMIT.
Услугата се предоставя непрекъснато 24 часа в денонощието, с изключение на времето,
необходимо на ГХБ за извършване на работи по поддръжка/актуализиране. ГХБ ще
положи всички усилия, за да гарантира и поддържа най-високо ниво на обслужване и
наличност на платформата. Независимо от това, изрично следва да се има предвид, че от
ГХБ не може да бъде търсена отговорност за каквито и да било технически проблеми,
свързани с получаването, публикуването и съхранението на информация поради
проблеми с комуникацията, проблеми с интернет и всякакви други възможни смущения
породени от фактори извън системата на Оператора.
Членовете на ГХБ могат да използват уебсайта безплатно.
Пазарните участници, които не са членове на пазара на ГХБ, могат да използват услугата
въз основа на таксата, публикувана в раздела REMIT на уеб страницата на ГХБ и
подписано Споразумение за ползване на услугите за публикуване на Вътрешната
информационна платформа на ГХБ (Приложение 1 към настоящите Общи условия).
2. Регистрация на пазарен участник
Всеки Пазарен участник (ПУ), който е обект на задължение за публикуване на вътрешна
информация в съответствие с Чл. 4, параграф 1 от REMIT, може да стане потребител на
IIP на ГХБ. За да стане активен потребител на IIP на ГХБ с права за публикуване, ПУ
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подава Регистрационна форма (Приложение 2 към настоящите Общи условия), достъпна
също така на уебсайта на Платформата. ГХБ ще разгледа Регистрационната форма,
подадена от ПУ в 14-дневен срок от получаването му в седалището на Оператора и/или
на ел. поща admin@balkangashub.bg
В случай на проблем със съдържанието на Регистрационната форма и/или необходимост
от допълнителни документи, ГХБ уведомява ПУ по ел. поща до посоченото лице за
контакт по въпроси, свързани с разкриване на вътрешна информация.
След приемане и одобрение на Регистрационната форма, двете страни подписват
Споразумението за ползване на услугите на IIP, а ГХБ създава профил за публикуване
(акаунт) и предоставя на кандидата пълномощия с права за публикуване на IIP на ГХБ.
Достъп до акаунта се предоставя само на лицата, изброени в „Потребители на IIP на ГХБ
на Кандидата“, част от Регистрационната форма.
С подаване на Регистрационната форма и получаване на данни за акаунта, Кандидатите
декларират, че разбират, приемат и ще спазват настоящите Общи условия. Кандидатите
декларират, че всички възможни искания, оплаквания и/или искове, свързани с
публикуваната от тях вътрешна информация на BGH IIP, ще бъдат насочени единствено
към тях и кандидатите няма да имат обратни претенции към ГХБ в това отношение.
3. Публикуване на информация от Пазарните участници
Платформата и услугите, които се предлагат на нея са определени и са предназначени
само за публикуване на вътрешна информация съгласно Чл. 4 от Регламент (ЕС) №
1227/2011. Всяка информация, публикувана на IIP на ГХБ, се публикува от съответните
пазарни участници. По всяко време те остават изцяло и напълно отговорни за верността,
пълнотата и/или точността на подобна информация. ГХБ не носи и не следва да носи в
бъдеще отговорност и няма да проверява или сверява информацията, публикувана от
пазарните участници по отношение на нейната коректност, точност, валидност,
своевременност или пълнота нито към момента на публикуването й, нито към всеки друг
бъдещ момент. ПУ ще полагат всички техни усилия, за да гарантират, че само
информация, която напълно отговаря на изискванията на REMIT (напр. критерии за
публикуване съгласно (Регламент (ЕС) № 1227/2011)), ще бъде публикувана на IIP на
ГХБ.
Пазарният участник гарантира, че има всички законови права, необходими за публикуване
и съответно използване на публикуваната информация. По-конкретно, пазарните
участници се съгласяват и не възразяват предоставената на платформата информация
да може се използва от трети страни за целите на оценка и да може да бъде прехвърляна
и използвана по електронен път. Независимо от това ГХБ не може да бъде държан
отговорен в случай, че публикуваната информация е била използвана незаконно или в
нарушение на добрите пазарни практики
4. Упълномощаване на Потребителя на ПУ
Потребителят на ПУ получава парола и потребителско име (идентификационни данни,
данни за вход, данни за акаунт) от ГХБ, за да има възможност за достъп до платформата
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и съответно да публикува информация и да използва всички функционалности на IIP на
ГХБ.
Потребителите на ПУ гарантират, че само упълномощен персонал, който е надлежно
информиран за настоящите Общи условия, ще има достъп до данните за влизане и ще
има право да публикува информация. Всякаква информация, публикувана от
потребителите, трябва да бъде надлежно проверена и одобрена преди публикуването й
на IIP на ГХБ съгласно вътрешните процедури на потребителя, които отговарят на
добрите пазарни практики. Неизпълнението на такава първоначална проверка на
информацията, която ще бъде публикувана, следва да води до съответните негативни
последици и/или възможни правни претенции само за съответния ПУ и по никакъв начин
не следва да води до съответните негативни последици и/или възможни правни
претенции за BGH.
Потребителят на ПУ приема, че всеки, който притежава информация за неговите данни за
идентификация на платформата, може да получи достъп до съответните части на IIP на
ГХБ и да използва функционалностите на Платформата, включително да извърши
неоторизирана публикация. Съответно, потребителят на ПУ трябва да пази своята парола
и потребителско име строго поверителни. Потребителят на ПУ е отговорен за
поверителността и използването на неговите идентификационни данни, включително за
всяка форма на комуникация относно неговите идентификационни данни. Потребителят
ще уведоми незабавно ГХБ, в случай на евентуално съмнение, загуба на своите данни за
влизане или неоторизираното им използване. ГХБ запазва правото си да деактивира,
изтрие или промени потребителския акаунт, включително паролата, в случай на
прекратен договор или всяко неправилно използване на потребителския акаунт.
5. Отговорност на ГХБ
ГХБ не носи отговорност за решенията и каквито и да било преки или косвени последици
от решения, взети от която и да е страна, която е получила и използвала информацията
въз основа на съдържанието на Съобщения, публикувани на IIP на ГХБ. Всички претенции
относно съдържанието на Съобщенията, публикувани на IIP на ГХБ, трябва да бъдат
адресирани единствено до Пазарния участник, който е източник на или е публикувал
съответната информация.
Пазарният участник ще обезщети и освободи от отговорност ГХБ за всякакви щети, загуби
и разходи (включително съдебни и адвокатски хонорари в разумни размери), в резултат
на нарушение на настоящите Общи условия, по-специално, но не само, за щети и загуби,
причинени от ПУ (или негов персонал) поради публикуване на неточна или невярна
информация или неспазване на задължението за запазване на поверителност на данните
за идентификация на неговия акаунт.
6. Актуализиране/промяна на Общите условия
ГХБ запазва правото си да променя и допълва настоящите Общи условия по всяко време.
Всяка подобна актуализация/промяна влиза в сила от деня след публикуването й на
уебсайта на IIP на ГХБ или на друга дата, посочена от ГХБ. Ако потребителя продължи да
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използва/влиза в Платформата след актуализация или промяна, се счита че приема тази
актуализация или промяна в настоящите Общи условия.
7. Приложимо право
Настоящите Общи условия, включително (без ограничение) всички спорове, свързани с
IIP на ГХБ, се уреждат от българското законодателство.
8. Право на прекратяване
Настоящите Общи условия влизат в сила за съответния Пазарен участник след
сключване на Споразумението за ползване на услуги на IIP между него и ГХБ. ГХБ
запазва правото си по всяко време да прекрати достъпа на потребителя до сайта или
някоя от неговите части в случай на нарушения от негова страна на настоящите Общи
условия.
9. Информация за контакт с ГХБ
Моля, свържете се с ГХБ, ако имате въпроси относно настоящите условия, като
използвате следната информация за контакт:
ГАЗОВ ХЪБ БАЛКАН ЕАД (ГХБ)

България, София, 1756, район Студентски, ж.к. Дървеница, бул. “Св. Климент Охридски,
до бл. 19, Бизнес сграда Кинтекс
Ел. поща: admin@balkangashub.bg
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