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ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В РАМКИТЕ НА
СТАНДАРТНА И/ИЛИ КОМБИНИРАНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА
С КООРДИНАТОР „ЕЛНОВА” ЕАД
Общи положения
Чл. 1. Общите принципи за разпределение на небалансите в рамките на стандартната
балансираща група и комбинираната балансираща група с координатор „ЕЛНОВА” ЕАД
са разработени на основание Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
Чл. 2. Координаторът на балансираща група (КБГ) поема отговорността за балансиране
пред независимия преносен оператор (ЕСО) за всички търговски участници, които
участват в неговите балансиращи групи.
Чл. 3. Периодът, в който се сключват сделки с балансираща енергия обхваща дните на
един календарен месец от първо до последно число включително и се приемат за
осъществени в последния ден на календарния месец.
Чл. 4. (1) КБГ изготвя обобщени седмични и месечни извлечения за сетълмент, включващи
съответните приложения за сделките с балансираща енергия.
(2) Количествата енергия, постъпили и/или потребени във/от съответната мрежа се
обобщават въз основа на издадени месечни протоколи от преносното и разпределителните
предприятия.
(3) КБГ извършва разпределение на небалансите при спазване на следните принципи:


равнопоставеност между участниците в групата;



прозрачност на начина на разпределение на небалансите между членовете на
балансиращата група;



отчитане на индивидуалната точност на прогнозната на всеки участник;



разпределяне на груповия ефект от балансиране между всички участници в групата,
при спазване на условието начисленият небаланс на всеки отделен член в групата
да не надвишава индивидуалния небаланс на всеки член, в случай че този член е
сам координатор на балансираща група.

(4) Небалансите представляват отклонения между утвърдения график и агрегираните,
измерени стойности на членовете на балансиращата група, отнесени към КБГ и се
изчисляват за всеки период на сетълмент.
(5) Небалансите на КБГ се определят от Електроенергийния системният оператор (ЕСО),
съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
(6) ЕСО изготвя и предоставя на КБГ седмични и месечни извлечения за сетълмент, които
са основание за изчисление на индивидуалните небаланси на членовете на балансиращата
група. Месечните извлечения за сетълмент на небаланси, включват агрегираните
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стойности от дневния сетълмент за периода, общо за КБГ и за преките членове на групата
поотделно.
(7) На база получената информация от ЕСО, КБГ изпраща до всички членове на
балансиращата група седмични и обобщени месечни извлечения за сетълмент на
небаланси, които включват агрегираните стойности от дневните сетълменти за периода.
(8) КБГ извършва ежеседмично изчисление на положителния/отрицателния небаланс на
всеки член на балансиращата група, като информацията се обобщава в извлеченията за
сетълмент.
(9) КБГ се задължава да информира всеки член на балансиращата група за индивидуалния
му небаланс в съответните извлечения за сетълмент.
(10) Формата и съдържанието на информацията в седмичните и месечните извлечения за
сетълмент се определят от КБГ, в зависимост от съответната категория търговски участник
в групата – потребител, производител и търговец на електрическа енергия.
Чл. 5. Условията и реда за смяна на координатор на балансираща група са регламентирани
в Глава VIII на ПТЕЕ.
Седмичен сетълмент
Чл. 6. Седмичните извлечения за сетълмент съдържат информация по календарни дни
(понеделник – неделя) и са част от обобщените месечни периоди на сетълмент.
Чл. 7. (1) Седмичните извлечения за сетълмент на потребители съдържат следната
информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. договорени количества електрическа енергия, съгласно регистрираните графици за
доставка по договорите, в MWh;
4. разпоредено количество електрическа енергия от потвърдени предложения и заявки
за балансиране на търговския участник от КБГ, в MWh;
5. измерени количества електрическа енергия, в MWh;
6. нетен небаланс, в MWh;
7. цена на недостиг и цена на излишък, в лв./MWh;
8. стойност на задълженията на търговския участник към КБГ, в лв.;
9. стойност на вземанията на търговския участник от КБГ, в лв.;
10. задължения към КБГ за минали периоди, в лв.;
(2) Седмичните извлечения за сетълмент на производители съдържат следната
информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
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3. измерено количество нетна електрическа енергия , в MWh;
4. количество електрическа енергия, продадено съгласно регистрираните графици за
доставка, в MWh;
5. нетен небаланс, в MWh;
6. цена на балансиращата енергия за излишък и недостиг, в лв./MWh;
7. обща стойност на вземанията и задълженията от/към КБГ, в лв.
(3) Седмичните извлечения за сетълмент на търговци на електрическа енергия, съдържат
следната информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. количество електрическа енергия, продадено съгласно регистрираните графици за
доставка, в MWh;
4. количество електрическа енергия, закупено съгласно регистрираните графици за
доставка, в MWh;
5. нетен небаланс , в MWh;
6. цена на балансиращата енергия за излишък и недостиг, в лв./MWh;
7. обща стойност на вземанията и задълженията от/към КБГ, в лв.
Чл. 8. КБГ изпраща на търговските участници седмични извлечения за сетълмент за дните
от понеделник до неделя, включително за предходната календарна седмица, в срок до 3
работни дни след края на седмицата.
Чл. 9. В случаите на забава в сроковете за издаване на извлечения по чл. 5, поради липса на
данни и забавата не е по вина на КБГ, извлечението се издава в рамките на 3 работни дни
от момента на тяхното получаване, но не по-късно от 3 работни дни след изтичане на
съответния календарен месец.
Чл. 10. Търговските участници - потребители, производители, търговци на електрическа
енергия и други заинтересовани страни, с които КБГ има договорни отношения имат право
да оспорят седмичното извлечение в рамките на два работни дни от получаването му.
Месечен сетълмент
Чл. 11. Месечните извлечения за сетълмент съдържат информация по календарни дни,
както и обобщена за целия период на сетълмент, за който се отнасят.
Чл. 12. (1) Месечните извлечения за сетълмент на потребители съдържат следната
информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. договорени количества енергия, съгласно регистрираните графици за доставка по
договорите, в MWh;
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4. нетно количество електрическа енергия от потвърдени от КБГ предложения за
балансиране, в MWh;
5. нетно количество електрическа енергия от потвърдени от КБГ заявки за
балансиране, в MWh;
6. вземания по активирани предложения за балансиране и задължения по активирани
заявки за балансиране за, в лв.;
7. измерени количества електрическа енергия, в MWh;
8. обща стойност на задълженията на търговския участник към КБГ за съответните
дни от периода, в лв.;
9. обща стойност на вземанията на търговския участник от КБГ за съответните дни от
периода, в лв.;
10. нетна финансова позиция за периода, в лв.;
11. нетни положителни и отрицателни небаланси, в MWh.
(2) Месечните извлечения за сетълмент на производители съдържат следната обобщена
информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. количество нетна измерена електрическа енергия, в MWh;
4. количество електрическа енергия продадено, съгласно регистрираните графици за
доставка, в MWh;
5. нетен небаланс, в лв.;
6. цена на балансиращата енергия за излишък и недостиг, в лв./MWh;
7. обща стойност на вземанията и задълженията, в лв.
(3) Месечните извлечения за сетълмент на търговци на електрическа енергия съдържат
следната обобщена информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. регистриран положителен небаланс, в MWh;
4. регистриран отрицателен небаланс, в MWh;
5. цена на балансиращата енергия за излишък и недостиг, в лв./MWh;
6. обща сума на вземанията от КБГ, в лв.;
7. обща сума на задълженията към КБГ, в лв.;
Чл. 13. КБГ изпраща месечните извлечения за сетълмент на членовете на балансиращата
група в срок до 3 работни дни след последния ден на периода, за който извлечението се
отнася.
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Чл. 14. Търговските участници имат право да оспорят месечното извлечение за сетълмент
по чл. 11, в срок до 24 часа от получаването му.
Чл. 15. (1) Търговските участници заплащат задълженията си за закупена балансираща
енергия към КБГ в срок до 10 работни дни, считано от датата на издаване на фактурата.
(2)
КБГ изпраща известие за отстраняване на търговски участник от балансиращата
група, при условие че търговският участник просрочи свое задължение за закупена
балансираща енергия с повече от 5 (пет) дни от датата на падеж на издадената фактура.
Чл. 16. КБГ плаща задълженията си към търговските участници в групата за закупена
балансираща енергия, в срок до 15 работни дни, считано от датата на издаване на
фактурата.
Гаранционно обезпечение на сделките с балансираща енергия
Чл. 17. Всички търговските участници предоставят в полза на КБГ гаранционно
обезпечение за сделките, сключвани на пазара на балансираща енергия, в рамките на
балансиращата група.
Чл. 18. Гаранционното обезпечение по чл. 17 се предоставя в една от следните форми,
избрана от търговския частник:
1. гаранционен депозит (парична сума), внесен по сметка в банката, която обслужва
КБГ. Обслужващата банка се определят от КБГ.;
2. неотменяема и безусловна банкова гаранция в полза на КБГ със срок на валидност
равен на срока на действие на сключения договор между търговския участник и
КБГ плюс 30 (тридесет) календарни дни.
Чл. 19. Стойността на гаранционното обезпечение, независимо от избраната форма на
предоставяне, се определят от КБГ.
Чл. 20. Всички разходи, свързани с предоставяне на гаранционното обезпечение, са за
сметка на търговския участник.
Чл. 21. В случаите на непогасяване на задължения от страна на търговски участник в
групата в срока, определен по чл. 15, ал. 2, КБГ получава правото в срок не по-кратък от 3
работни дни да усвои дължимата от участника сума, включително с натрупаната лихва, от
банковата гаранция чрез писмено искане до банката или да я инкасира от гаранционния
депозит.
За всички неопределени в Принципите случаи, важат приетите от КЕВР „Правила за
търговия с електрическа енергияˮ, oбн. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г. ,изм. И доп.
ДВ.бр.39 от 9 Май 2014 г.,изм. и доп. ДВ. бр. 90 от 20 Ноември 2015 г., изм. и доп. ДВ.
бр. 100 от 15 Декември 2017 г., изм. и доп. ДВ. бр. 72 от 31 Август 2018 г., изм. И доп.
ДВ. бр. 35 от 30 Април 2019 г.
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