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СЪГЛАСУВАТЕЛНА ТАБЛИЦА 

на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия, приет с 

решение на КЕВР по Протокол № 245 от 01.11.2021 г., т. 1 

№ на 

разпоредба 

/наименование 

на лицето 

Съществуващ текст/ 

Предложена от КЕВР редакция 

Предложения на лицето за 

изменение и допълнение 

Мотиви на лицето Мотиви на КЕВР за 

приемане/отхвърляне на 

предложенията за 

изменение и допълнение 

Чл. 1 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 1. (1) Тези Правила за търговия с 

електрическа енергия, наричани по-

нататък "правила", регламентират: 

5. правилата за регистриране на 

координатори на балансиращи групи, 

търговци на електрическа енергия, 

доставчици на допълнителни услуги и 

доставчици на балансираща енергия; 

9. правилата за организация на пазара 

на балансираща енергия; 

10. правилата за организация на 

пазара на резерв и допълнителни 

услуги; 

(2) Търговски участници по смисъла 

на тези правила са: 

2. търговците на електрическа 

енергия; 

Чл. 1. (1) Тези Правила за 

търговия с електрическа енергия, 

наричани по-нататък "правила", 

регламентират: 

5. правилата за регистриране на 

координатори на балансиращи 

групи, търговци на електрическа 

енергия, доставчици на 

допълнителни услуги и 

доставчици на  балансиращи 

услуги; 

9. правилата за организация на 

пазара на  балансиращи услуги; 

10. правилата за организация на 

пазара на допълнителни услуги; 

(2) Търговски участници по 

смисъла на тези правила са: 

2. търговците на електрическа 

енергия без физически обекти; 

Предложението за въвеждане на легална 

дефиниция на „балансиращи услуги“ и 

„доставчик на балансиращи услуги“ е с 

цел привеждане на действащото 

законодателство в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението по ал. 1, т. 9 е в 

съответствие с промените в Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, обнародван в ДВ, бр. 9 от 

02.02.2021 г. (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 

от 2021 г.) 

Предложението по ал. 2, т. 2 е с цел 

използване на идентични понятия в 

текста на ПТЕЕ. 

Предложението не се 

приема. 
Предложението е част от 

общ пакет от предложения 

на дружеството, постъпили 

в КЕВР след проведеното 

на 05.11.2021 г. обществено 

обсъждане, които са 

свързани със значителни  

промени в работата на 

балансиращия пазар. Тези 

предложения следва да 

бъдат разгледани в тяхната 

цялост и подложени на 

обществено обсъждане със 

всички заинтересовани 

страни в отделно 

производство по изменение 

и допълнение на ПТЕЕ в 

съответствие с чл. 14 от 

Закона за енергетиката. 

Чл. 2 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 2. (1) Електроенергийният пазар 

включва следните взаимносвързани 

елементи: 

Чл. 2. (1) Електроенергийният 

пазар включва следните 

взаимносвързани елементи: 

3. пазар на  балансиращи услуги; 

В съответствие с понятията, 

регламентирани в Регламент 2017/2195 

на Комисията от 23 ноември 2017г. за 

установяване на насоки за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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3. пазар на балансираща енергия; 

(2) Предмет на сделките съгласно 

тези правила са: 

3. електрическа енергия за реализация 

на пазара на балансираща енергия; 

(2) Предмет на сделките съгласно 

тези правила са: 

3. електрическа енергия за 

реализация на пазара на  
балансиращи услуги; 

електроенергийно балансиране. 

Чл. 4 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 4. (3) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

разпределителни мрежи закупуват 

електрическа енергия само за 

покриване на технологичните разходи 

в мрежите за всеки отделен интервал 

на доставка. 

Чл. 4. (3) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

разпределителни мрежи сключват 

сделки за електрическа енергия за 

покриване на технологичните 

разходи в мрежите за всеки 

отделен интервал на доставка. 

Предложението е редакционно с оглед 

прецизност на текста. 
Предложението не се 

приема. Дружеството не е 

посочило и не става ясно 

коя част от разпоредбата не 

е прецизно формулирана. 

Глава втора, 

Раздел IV 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Глава втора 

Раздел IV 

Пазар на балансираща енергия 

Глава втора 

Раздел IV 

Пазар на балансиращи услуги 

В съответствие с понятията, 

регламентирани в Регламент 2017/2195 

на Комисията от 23 ноември 2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 6 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 6. (2) Търговските участници по 

ал. 1, регистрирани на пазара на 

балансираща енергия като доставчици 

на балансираща енергия, в резултат 

на участие в автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране, предоставят 

разполагаемост (диапазон) за 

регулиране нагоре, определен от 

независимия преносен оператор, и в 

рамките на който диапазон нямат 

право да сключват сделки на пазара 

чрез двустранни договори или на 

Чл. 6. (2) Търговските участници 

по ал. 1, регистрирани на пазара 

на балансиращи услуги, в 

резултат на участие в 

автоматичното и/или ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности, 

предоставят разполагаемост 

(диапазон) за регулиране нагоре, 

определен от независимия 

преносен оператор и в рамките на 

който диапазон нямат право да 

сключват сделки на пазара чрез 

двустранни договори или на 

В съответствие с понятията, 

регламентирани в Регламент 2017/2195 

на Комисията от 23 ноември 2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и в 

съответствие с Регламент 2017/1485 от 2 

август 2017 г. за установяване на насоки 

относно експлоатацията на системата за 

пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

(3) Търговските участници по ал. 1, 

регистрирани на пазара на 

балансираща енергия като доставчици 

на балансираща енергия в резултат на 

участие в автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране, са длъжни да предоставят 

наличните си диапазони за 

регулиране надолу и заплащат 

непроизведената или консумираната 

електрическа енергия по най-ниската 

цена за енергия, по която 

независимият преносен оператор 

продава за период на сетълмент. 

(4) Търговските участници по ал. 1, 

регистрирани за участие на пазара на 

балансираща енергия като доставчици 

на енергия за  автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране, са задължени да 

предоставят на пазара на 

балансираща енергия под формата на 

предложения за регулиране нагоре 

цялата брутна мощност, която не са 

договорили на пазара чрез 

двустранни договори и/или на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

(5) Търговските участници по ал. 1, 

регистрирани за участие на пазара на 

балансираща енергия като доставчици 

на енергия за автоматично вторично 

борсовия пазар на електрическа 

енергия. 

(3) Търговските участници по ал. 

1, регистрирани на пазара на 

балансиращи услуги, в резултат 

на участие в автоматично и/или 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности, 

са длъжни да предоставят 

наличните си диапазони за 

регулиране надолу и заплащат 

непроизведената или 

консумираната електрическа 

енергия по най-ниската цена на 

предложение за балансиране 

надолу, активирано в този период 

на диспечиране от независимият 

преносен оператор“. 

(4) да отпадне от ПТЕЕ. 

(5) да отпадне от ПТЕЕ. 
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регулиране и ръчно вторично 

регулиране, са задължени да 

предоставят на пазара на 

балансираща енергия под формата на 

предложения за регулиране надолу 

цялата брутна мощност до 

техническия минимум на агрегатите. 

Чл. 7 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 7. (1) Пазарът на балансираща 

енергия се администрира от 

независимия преносен оператор. 

(2) Независимият преносен оператор 

е страна по сделките с балансираща 

енергия с доставчиците на 

балансираща енергия, 

координаторите на балансиращи 

групи и търговски участници, пряко 

отговорни за реализираните 

небаланси към независимия преносен 

оператор. 

Чл. 7. (1) Пазарът на  
балансиращи услуги се 

администрира от независимия 

преносен оператор. 

(2) Независимият преносен 

оператор е страна по сделките с 

балансираща енергия с 

доставчиците на балансиращи 

услуги, координаторите на 

балансиращи групи и търговски 

участници, пряко отговорни за 

реализираните небаланси към 

независимия преносен оператор. 

В съответствие с понятията, 

регламентирани в Регламент 2017/2195 

на Комисията от 23 ноември 2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 8 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 8. (1) За осигуряване на сигурно и 

надеждно електроснабдяване на 

крайните клиенти независимият 

преносен оператор сключва сделки за 

допълнителни услуги с търговски 

участници, които притежават 

диспечирани производствени и/или 

потребяващи обекти, регистрирани за 

участие в пазара на допълнителни 

услуги, съгласно изискванията на 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката и на тези 

Чл. 8. (1) За осигуряване на 

сигурно и надеждно 

електроснабдяване на крайните 

клиенти, независимият преносен 

оператор провежда тръжни 

процедури за закупуване на 

разполагаемост за допълнителни 

услуги - резерв за първично 

регулиране на честотата и резерв 

за вторично (автоматично и 

ръчно) регулиране на честотата и 

обменните мощности, за 

обезпечаване размера им, 

В съответствие със Закон за изменение и 

допълнение на Закона за енергетиката, 

обнародван в ДВ, бр. 9 от 02.02.2021 г. 

(ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 от 2021 г.) и в 

съответствие с Регламент 2017/1485 от 2 

август 2017 г. за установяване на насоки 

относно експлоатацията на системата за 

пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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правила. 

(2) Участието на търговските 

участници в сделките по ал. 1 е в 

съответствие с разпоредбите на глава 

девета. 

определен в правилата по чл. 83, 

ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката. 

(2) Участието на търговските 

участници в тръжните процедури  

по ал. 1 е в съответствие с  
тръжни правила, изготвени от 

независимия преносен оператор и 

публикувани на интернет 

страницата му. 

Чл. 9 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 9. Независимият преносен 

оператор сключва сделки за 

закупуване на разполагаемост за 

участие в първично регулиране на 

честотата, автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране на честотата и обменните 

мощности с търговски участници, 

които притежават диспечируеми 

производствени и/или потребяващи 

обекти и/или агрегирани 

съоръжения/обекти съгласно 

изискванията на Закона за 

енергетиката, правилата по чл. 83, ал. 

1, т. 4 от Закона за енергетиката, 

Правилата за провеждане на търгове 

за закупуване на разполагаемост за 

участие в първично регулиране на 

честотата, автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране на честотата и обменните 

мощности от производители и 

Чл. 9. да отпадне от ПТЕЕ. Предложението за редакция на чл. 8 по-

горе изцяло отговаря на утвърдената в 

ЕСО ЕАД практика по провеждане на 

тръжни процедури, поради което отпада 

необходимостта от разпоредбата на чл. 9. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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потребители, публикувани на сайта на 

независимия преносен оператор, и на 

тези правила. 

Чл. 10 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 10. (4) При наличие на пазарно 

обединение на българската пазарна 

зона със съседна такава, 

независимият преносен оператор 

определя междусистемна преносна 

способност за разпределение чрез 

имплицитни търгове, което се 

осъществява от оператора на 

борсовия пазар. 

Чл. 10. (4)  На границите, където е 

реализирано пазарно обединение 

на българската пазарна зона със 

съседна такава, независимият 

преносен оператор определя 

междусистемна преносна 

способност за разпределение чрез 

имплицитни търгове, което се 

осъществява от оператора на 

борсовия пазар. 

Предложението съответства на 

процедурните правила на граници, 

където е налице пазарно обединение. 

Предложението се приема. 

Чл. 11 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 11. Договорите на пазара на 

електрическа енергия са: 

5. договор за закупуване на 

разполагаемост за участие в първично 

регулиране на честотата; 

6. договор за закупуване на 

разполагаемост за участие в 

автоматично вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности; 

6а. договор за закупуване на 

разполагаемост за участие в ръчно 

вторично регулиране на честотата и 

обменните мощности; 

 

По ПТЕЕ 

 

7. договор за участие на 

балансиращия пазар с доставчик на 

балансираща енергия; 

Чл. 11. Договорите на пазара на 

електрическа енергия са: 

5. да не се изменя, а да отпадне 

изцяло; 

6. да не се изменя, а да остане 

съществуващия текст „договор за 

предоставяне на допълнителни 

услуги;“ 

6а. да отпадне; 

 

По ПТЕЕ 

 

7. договор за участие на 

балансиращия пазар с доставчик 

на балансиращи услуги; 

15. да се отмени. 

Предложението е в съответствие с 

практиката на ЕСО ЕАД по сключване на  

договори за предоставяне на 

допълнителни услуги в съответствие с 

действащите и публикувани „Правила за 

провеждане на тръжни процедури за 

закупуване на разполагаемост за резерви 

за първично регулиране на честотата, 

автоматично вторично регулиране и 

ръчно вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности“  

 

Според дружеството предложението по т. 

15 е с оглед факта, че посочения в нея 

договор не е необходим, тъй като 

изискванията за обмен на данни са 

регламентирани в инструкцията по чл. 

88, ал. 3 от ПТЕЕ. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

 

Предложението за отмяна 

на т. 15 не се приема. 
Съгласно чл. 25, ал. 3 от 

ПТЕЕ, договорът за обмен 

на информация за данните 

от измерването следва да 

урежда и отговорността на 

операторите на 

електроразпределителните 

мрежи и на независимия 

преносен оператор при 

грешки в данните от 

измерването, които водят 

до допълнителни разходи за 

независимия преносен 

оператор или операторите 
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15. договор за обмен на информация 

за данните от измерването; 

на 

електроразпределителните 

мрежи, както и начините и 

сроковете за компенсиране 

на тези разходи. 

Чл. 15 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 15. (3) Договорите по свободно 

договорени цени се сключват между: 

2.общественият доставчик, от една 

страна, и: 

д) крайни клиенти, регистрирани на 

пазара по свободно договорени цени; 

е) независимия преносен оператор; 

ж) оператор на 

електроразпределителна мрежа; 

Чл. 15. (3) Договорите по 

свободно договорени цени се 

сключват между: 

2.общественият доставчик, от 

една страна, и: 

д) да се отмени; 

е) да се отмени; 

ж) да се отмени; 

Предложението е с цел привеждане на 

правилата в съответствие със Закона за 

енергетиката. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложените по-долу 

мотиви. 

Чл. 15 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 7. В чл. 15 се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. В ал. 3, т. 2, б. „б“ се заличава. 

Да отпадне. Дружеството счита, че предвид 

запазването на останалите хипотези в 

разпоредбата, а именно сделки по 

свободно договорени цени да могат да се 

сключват между обществения доставчик 

от една страна и търговци, оператора на 

борсовия пазар, крайни клиенти, 

независимия преносен оператор и 

операторите на електроразпределителни 

мрежи, от друга страна, не е необходимо 

тази възможност да се заличава за 

доставчиците от последна инстанция 

(ДПИ). Общественият доставчик не е 

единствената опция за ДПИ за 

закупуване на електрическа енергия по 

свободно договорени цени, което е видно 

от чл. 15, ал. 3, т. 1, буква „д“, т. 3, буква 

„в“, т. 4, буква „д“ и т. 5, буква „е“ от 

Предложението се приема 

по принцип. Чл. 15, ал. 3, 

т. 2 придобива следната 

редакция: 

Чл. 15. (3) 

2. общественият доставчик, 

в случаите, предвидени в 

Закона за енергетиката, от 

една страна, и: 



 

 

 

стр. 8 от 307 

ПТЕЕ. Посочва, че липсва законово 

ограничение, което да налага тази 

възможност да отпадне изрично за ДПИ. 

Чл. 16 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 16. (1) Предмет на договорите по 

чл. 11, т. 5, т. 6 и т. 6а е 

предоставянето на разполагаемост за 

участие в първично регулиране на 

честотата, автоматично вторично 

регулиране на честотата и ръчно 

вторично регулиране на честотата и 

обменните мощност. 

Чл. 16. (1) Предмет на договорите 

по чл. 11, т. 6 е предоставянето на 

допълнителни услуги. 

Предложението е във връзка с 

предложеното изменение на чл. 11 по-

горе. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 17 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 17. (1) Предмет на договорите по 

чл. 11, т. 7 е предоставянето на нетна 

електрическа енергия от активирана 

разполагаемост за участие в първично 

регулиране на честотата, автоматично 

вторично регулиране на честотата и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности. 

Чл. 17. (1) Предмет на договорите 

по чл. 11, т. 7 е предоставяне на 

балансираща енергия на 

независимия преносен оператор 

от активиран резерв от 

автоматично и ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменните мощности, както и от 

резерв за заместване. 

В съответствие с понятията, 

регламентирани в Регламент 2017/2195 

на Комисията от 23 ноември 2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и в 

съответствие с Регламент 2017/1485 от 2 

август 2017 г. за установяване на насоки 

относно експлоатацията на системата за 

пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 19 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 19. (1) Предмет на договорите по 

чл. 11, т. 9 са условията за участие в 

балансираща група и методика за 

разпределение на общия небаланс в 

балансиращата група между 

отделните членове на балансиращата 

група. 

Чл. 19. (1) Предмет на договорите 

по чл. 11, т. 9 са условията за 

участие в балансираща група, 

прехвърлянето на отговорността 

за балансиране и методика за 

разпределение на общия небаланс 

в балансиращата група между 

отделните членове на 

балансиращата група. 

Според ЕСО ЕАД, независимо от вида на 

балансиращата група, предметът на всеки 

от договорите по чл. 11, т. 9 съдържа 

задължение за прехвърляне на 

отговорността за балансиране. 

Предложението се приема. 

Чл. 19 По ПИД на ПТЕЕ Чл. 19. (1) Предмет на договорите Дружеството не подкрепя премахването Предложението се приема 
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ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

Чл. 19. (1) Предмет на договорите по 

чл. 11, т. 9 са условията за участие в 

балансираща група и методика за 

разпределение на общия небаланс в 

балансиращата група между 

отделните членове на балансиращата 

група. 

по чл. 11, т. 9 са условията за 

участие в балансираща група, 

прехвърлянето на отговорността 

за балансиране и методика за 

разпределение на общия небаланс 

в балансиращата група между 

отделните членове на 

балансиращата група. 

на възможността в определени случаи 

балансиращи групи да могат да се 

обединяват в общ финансов сетълмент. 

Счита, че тази промяна ще увеличи 

енергийния небаланс както като 

количество, така и като разходи, 

съответно и цените за небаланс в 

съответната самостоятелна балансираща 

група ще бъдат по-високи поради 

липсата на допълнителни възможности за 

нетиране на енергийните излишъци и 

недостизи и разпределянето на разходите 

за небаланси върху по-малък брой 

търговски участници. 

Поради това предлага отпадането на § 10, 

т. 1, § 25, т. 3, § 26, т. 4 и § 29, т. 2 от 

ПИД на ПТЕЕ. 

в частта относно 

отпадането на § 10, т. 1. 

 

В останалата си част 

предложението не се 

приема във връзка с 

изложените по-долу 

аргументи. 

Чл. 25 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 25. (1) Предмет на договора по чл. 

11, т. 15 е предоставянето на данни от 

средствата за търговско измерване, 

валидирането и агрегирането по 

балансиращи групи, сроковете за 

представяне и формат на файловете. 

(2) Договорът по ал. 1 се сключва 

между независимия преносен 

оператор, от една страна, и 

операторите на 

електроразпределителните мрежи, от 

друга. 

(3) Договорът по ал. 1 включва и 

отговорността на операторите на 

електроразпределителните мрежи и 

Да се отмени. Предложението е свързано с 

предложението за отпадане на т. 15 от чл. 

11. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

отхвърляне на 

предложението на 

дружеството за отпадане 

на т. 15 от чл. 11. 
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на независимия преносен оператор 

при грешки в данните от измерването, 

които водят до допълнителни разходи 

за независимия преносен оператор 

или операторите на 

електроразпределителните мрежи, 

както и начините и сроковете за 

компенсиране на тези разходи. 

Чл. 27 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 27. (1) Договорите по чл. 11, т. 1, 

2, 5, 6, 6а и 7 между независимия 

преносен оператор и производители, 

присъединени към електропреносната 

мрежа, могат да бъдат обединени. 

Чл. 27. (1) Договорите по чл. 11, 

т. 1, 2, 6 и 7 между независимия 

преносен оператор и 

производители, присъединени 

към електропреносната мрежа, 

могат да бъдат обединени. 

Предложението е във връзка с 

предложението за изменение в чл. 11. 
Предложението не се 

приема във връзка с 

отхвърляне на 

предложението на 

дружеството за изменение 

на чл. 11. 

Чл. 29 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 29. (4) Производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от комисията цени 

върху цялото произведено количество 

енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за пренос 

през електропреносната мрежа, за 

достъп и пренос до/през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за съответния 

ценови период, които заплащат на 

оператора на 

електроразпределителната мрежа. 

Събраните суми за услугите достъп 

до електропреносната мрежа и пренос 

през електропреносната мрежа се 

заплащат от оператора на 

Чл. 29. (4) Производители, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа, 

дължат утвърдени от комисията 

цени върху цялото произведено 

количество енергия за достъп до 

електропреносната мрежа, за 

пренос през електропреносната 

мрежа, за достъп и пренос през 

електроразпределителната мрежа, 

други мрежови услуги за 

съответния ценови период, които 

заплащат на оператора на 

електроразпределителната мрежа.  

Съгласно договорите по чл. 12 и 

13 операторът на 

електроразпределителната мрежа 

заплаща на независимия преносен 

оператор цената за достъп до 

Целта на предложението е да не се 

натрупват големи просрочени 

задължения. Операторът на 

електроразпределителната мрежа има 

възможност за извършване на 

прихващане, чрез крайния снабдител, 

докато възможностите на ЕСО ЕАД са: 

1. изпращане на писма, ако длъжникът е 

търговско дружество. Когато 

задълженията са дължими от физически 

лица, ЕСО ЕАД няма данни – адрес за 

кореспонденция, телефонен номер и т.н.; 

2. образуване на съдебни производства, 

като винаги има риск при заплащане на 

държавната такса за подаване на искова 

молба, задълженията за съответния 

производител да са платени в ЕРД. 

Предложението не се 

приема, предвид 

изложените по-горе 

мотиви. 
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електроразпределителната мрежа на 

независимия преносен оператор 

съгласно договорите по чл. 12 и 13. 

електропреносната мрежа и 

цената за пренос през 

електропреносната мрежа 

независимо дали са получили 

плащане от производителите, 

присъединени към 

електроразпределителната мрежа. 

Чл. 31 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 31. (3) Справка за количества 

отчетена електрическа енергия, върху 

които се начислява цена за 

задължения към обществото, се 

предоставя на Фонд "Сигурност на 

електроенергийната система" от 

независимия преносен оператор за 

обектите със средства за търговско 

измерване, които имат възможност да 

измерват електрическа енергия за 

всеки период на сетълмент, 

независимо към коя мрежа са 

присъединени, в срок до 10-о число 

на месеца, следващ отчетния месец, 

както и справка за количествата 

консумирана електрическа енергия от 

обектите на крайните клиенти, 

снабдявани от краен снабдител. 

Справка за пренесените и 

фактурирани количества 

електрическа енергия по показания на 

средствата за търговско измерване, 

върху които се начислява цена за 

задължения към обществото, се 

предоставя на Фонд "Сигурност на 

Чл. 31. (3) Справка за количества 

отчетена електрическа енергия, 

върху които се начислява цена за 

задължения към обществото, се 

предоставя на Фонд "Сигурност 

на електроенергийната система" 

от независимия преносен 

оператор за обектите със средства 

за търговско измерване, които 

имат възможност да измерват 

електрическа енергия за всеки 

период на сетълмент, независимо 

към коя мрежа са присъединени, 

в срок до 12-то число на месеца, 

следващ отчетния месец, както и 

справка за количествата 

консумирана електрическа 

енергия от обектите на крайните 

клиенти, снабдявани от краен 

снабдител. Справка за 

пренесените и фактурирани 

количества електрическа енергия 

по показания на средствата за 

търговско измерване, върху които 

се начислява цена за задължения 

към обществото, се предоставя на 

Според ЕСО ЕАД  месечните процедури 

по сетълмент приключват към 12-то 

число на месеца, когато има готовност за 

пристъпване към фактуриране на 

задълженията и вземанията на 

търговските участници, поради което се 

предлага и тази промяна в срока на 

изготвяне на справките, с оглед 

привеждане на действащата нормативна 

уредба в съответствие с необходимото 

технологично време и утвърдените 

практики. 

Предложението не се 

приема, предвид 

изложените по-горе 

мотиви. 
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електроенергийната система" от 

операторите на 

електроразпределителни мрежи за 

обектите, по отношение на които се 

прилагат стандартизирани товарови 

профили, в срок до 10-о число на 

месеца, следващ отчетния месец. 

Информацията се предоставя 

обобщена по търговски участници. 

Фонд "Сигурност на 

електроенергийната система" от 

операторите на 

електроразпределителни мрежи 

за обектите, по отношение на 

които се прилагат 

стандартизирани товарови 

профили, в срок до 12-то число на 

месеца, следващ отчетния месец. 

Информацията се предоставя 

обобщена по търговски 

участници. 

Чл. 56а 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 56а. (11) Координаторите по ал. 2, 

8 и 9 могат да се обединят в 

специална балансираща група чрез 

общ финансов сетълмент. 

Да се отмени. Според дружеството групите за 

компенсиране на технологичните 

разходи на електроразпределителните 

мрежи са в стандартни балансиращи 

групи, тъй като енергията се закупува по 

свободно договорени цени от 

платформите на БНЕБ ЕАД. Редакцията е 

с цел привеждане на текстовете в 

правилата в съответствие с промените в 

Закона за енергетиката и установената  

практика. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-долу мотиви. 

Чл. 56б 

Асоциация на 

търговците на 

електроенергия 

в България 

(АТЕБ) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. АТЕБ счита, че така предложената 

промяна е опасна за пазара и ще доведе 

до ненужно, допълнително увеличение 

на крайната цена на електроенергията за 

мнозинството от потребителите на 

свободен пазар. Всичко това се случва в 

ситуация с рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение и дори 

спират или ограничават работата си. 

Предложението за 

отпадането на § 25, т. 3 от 

проекта на ПИД на ПТЕЕ 

не се приема. 

Окрупняването на 

балансиращите групи чрез 

обединяването им с общ 

финансов сетълмент води 

до количествено нетиране 

на небалансите в групите 
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Посочва, че всяко допълнително 

покачване на цената на електроенергията 

в този период ще има още по-силен 

негативен ефект върху българския 

бизнес. 

Според АТЕБ разходите за балансиране 

са важни, защото те съставляват 5% - 

10% от крайната цена на 

електроенергията, като традиционно и 

сезонно предпоставено са най-високи 

през зимните месеци. Отбелязва, че 

мнозинството от пазарните участници са 

в обединения на координатори на 

балансиращи групи. Реално 45 са 

координаторите, които са част от 

подобни обединения и само 7 тези, които 

са самостоятелни, като от тези 7 не 

всички извършват активна дейност с 

крайни клиенти. Следователно 

измененията в ПТЕЕ ще засегнат по-

голямата част от координаторите на 

балансиращи групи и техните клиенти - 

производители и стопански потребители 

или на практика над 90% от участниците 

на свободен пазар, без да се броят 

групите на доставчиците от последна 

инстанция (ДПИ), тъй като те са под по-

различна регулация. 

Асоциацията очаква масов ръст в 

разходите за небаланси и поредица от 

негативни ефекти и сътресения в 

работата на свободен пазар, поради 

следните основни причини: 

- Увеличаване на количествата 

без действително снижение 

на разходите за регулиране, 

като създава условия за 

намаляване на 

конкуренцията между 

пазарните участници. 

Отделно от това, при 

администрирането на 

процеса на окрупняване на 

групите, в който поетапно 

са се включили всички 

координатори на 

балансиращи групи, са 

констатирани спорни 

въпроси, свързани с 

договорите за 

преразпределение на 

небалансите в групите, 

което води до несигурност 

в отношенията. 

Освен изложените 

аргументи, следва да се 

имат предвид и тези, 

изложени по-долу по 

отношение на § 26. 
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електроенергия, за които ще се заплащат 

наказателните цени за недостиг и 

излишък, валидно за 45 балансиращи 

групи и техните членове; 

- По-големи количества на небалансите 

водят до по-високи разходи за 

балансиране и по- висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

търговци и потребители; 

- Намалява се конкуренцията при 

доставчиците, като малките и средни 

компании ще загубят част от клиентите 

си, защото последните ще имат стимул 

да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. Тоест, промяната 

предполага пазарна концентрация на 

участниците в рамките на по-малък брой 

балансиращи групи и влошаване на 

възможностите малки и средни търговци 

да привличат клиенти; 

- Ограничава се търговската свобода 

доставчиците да предлагат разнообразен 

набор от услуги на своите клиенти, 

включително изгодни условя за 

балансиране. 

В резултат на измененията в ПТЕЕ ще се 

увеличат количествата небаланси на 

повечето пазарни участници 

(производители, търговци и най-вече 

крайни потребители), защото 

балансиращите групи ще бъдат 

принудително фрагментирани. С оглед 

горното, те ще са със значително по-

малък брой участници, което предполага 
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ограничени възможности за нетиране на 

небалансите и ръст на общия небаланс на 

групата. Последното резултира в по-

големи количества, за които ще се 

заплаща електроенергия по цени за 

недостиг и излишък и съответно 

завишени разходи за единица 

консумирана електрическа енергия. 

Обръща внимание, че делегирането на 

небалансите на друг координатор е 

възможност, от която се възползват 

редица доставчици, защото по този начин 

намаляват разходите на членовете на 

своята група за балансиране, а и защото 

намаляват собствените си 

административни разходи за извършване 

на подобна дейност. При отпадане на 

обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 

част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на големите 

координатори. 

АТЕБ напомня, че обединяването на 

балансиращите групи е спомогнало за 

намаляване на разходите за балансиране 

на крайни клиенти и производители и 

подобряване на конкурентоспособността 

на пазара на електрическа енергия. Този 

ефект се е постигнал, тъй като различни 

потребители и производители могат 

свободно да се обединяват в под-групи, 
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под шапката на един общ координатор. 

Поради разнообразните профили на 

участниците в тези обединения на 

балансиращи групи се получава 

ефективно нетиране на небалансите и 

намаление на общия небаланс. Крайният 

резултат е реализиране на спестявания и 

намаляване на тежестта на разхода за 

балансиране при формиране на крайната 

цена за електрическа енергия за всички 

членове на групата - крайни клиенти, 

търговци и производители. Счита, че 

промените в ПТЕЕ ще разбият този 

модел, който успешно е функционирал 

през последните повече от 5 години. 

Асоциацията прави уточнение, че 

разходите на ECO ЕАД за балансиране на 

системата няма по никакъв начин да се 

променят, а единствено ще бъдат 

разпределени върху по-големи 

количества и прехвърлени в голяма 

степен към мнозинството от пазарни 

участници. Те ще имат намалени 

възможности за ефективно нетиране, 

което ще доведе до ръст на общия 

небаланс на всички координатори. 

АТЕБ счита също така, че готвените 

промени по същество противоречат на 

европейските разпоредби за работата на 

пазара, конкретно на чл. 5, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2019/943 относно 

вътрешния пазар на електроенергия, 

съгласно който: „Всички участници на 

пазара отговарят за дисбалансите, които 
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причиняват в системата („отговорност за 

балансиране“). За тази цел участниците 

на пазара се явяват отговарящи за 

баланса лица или чрез договор делегират 

своята отговорност на дадено отговарящо 

за баланса лице по свой избор. Всяко 

отговарящо за баланса лице носи 

финансова отговорност за своите 

дисбаланси и се стреми да постигне 

баланс или да помага 

електроенергийната система да бъде 

балансирана.“. 

Чл. 56б 

Асоциация 

свободен 

енергиен пазар 

(АСЕП) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. АСЕП се обявява против предложената 

промяна за забрана на възможността за 

обединение на балансиращи групи с общ 

финансов сетълмент, още повече в 

период, в който пазарите на електрическа 

енергия са под екстремен стрес, който 

рефлектира шоково върху всички 

пазарни участници. Последното 

значително ще застраши финансовата 

ликвидност по веригата на доставки и ще 

дестабилизира пазара. 

АСЕП счита за погрешно схващането, че 

ЕСО ЕАД генерира допълнителни 

системни разходи вследствие на 

обединенията на балансиращи групи. 

Посочва, че финансовото нетиране в 

балансиращата група отговаря напълно и 

на физическото нетиране на небалансите, 

което следва да улеснява работата на 

системния оператор без да повишава 

разходите му за балансиране на 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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електроенергийната система. Намира, че 

рязката и неочаквана регулаторна 

интервенция чрез премахване на 

определени съществуващи договорни 

отношения представлява нарушаване и 

на правото на свободно договаряне 

между пазарните участници при вече 

сключени договори, на база на които тези 

участници планират своята търговска 

дейност и поставят логични 

икономически очаквания. 

АСЕП счита, че подобна промяна няма 

да изпълни посочените в доклада цели, 

тъй като работата на независимия 

преносен оператор при 

администрирането на балансиращите 

групи не се облекчава, а напротив, 

утежнява се - повече на брой 

координатори, повече администрация, 

повече казуси, повече рискове за ЕСО 

ЕАД. Отбелязва, че отношенията в 

рамките на такива обединения са 

напълно доброволни и са предмет на 

индивидуални търговски договори и 

нямат отношение към работата на 

оператора. Функцията на оператора е да 

балансира физическите сетълменти и да 

прехвърля разходите за тях към 

участниците, без да има отношение към 

финансовия сетълмент между 

участниците. 

АСЕП отхвърля изцяло посочените в 

доклада мотиви със следните аргументи: 

- „Окрупняването на групите не винаги 
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се извършва със знанието на всички 

техни членове, а с еднолично решение на 

координатора на балансиращата група“ - 

следва да се има предвид, че 

отговорността по балансиране е 

прехвърлена от крайните клиенти върху 

избрания от тях координатор. 

Координаторът носи цялата отговорност 

как и при какви условия се балансира 

клиентът му, затова поема и всички 

разходи. АСЕП не е наясно да има 

оплаквания от страна на клиенти по този 

въпрос или реализирани смени на 

координатор с подобен мотив. 

- „Окрупняването на групите предполага 

и нов механизъм за преразпределение на 

небалансите, който е неясен“ - 

твърдението, че е механизмът е неясен, 

не е вярно, тъй като това е предмет на 

индивидуални търговски отношения 

между главният координатор и 

подкоординаторите, които са уточнени в 

договори. 

- „Появява се допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 

балансиращия пазар и съответно 

допълнителни разходи“ - членуващите в 

АСЕП координатори не споделят 

твърдението, че балансирането на 

техните клиенти се оскъпява, а напротив, 

разходите се оптимизират. Посочва, че 

подобни твърдения на КЕВР и ЕСО ЕАД 

следва да бъдат придружени с подробни 

анализи на база симулации със задна дата 
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за участие в обща група, публикувайки 

цени за излишък и недостиг, които биха 

се получили. В противен случай такова 

твърдение е неоснователно. 

- „Създава се труден процес на 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, при 

наличието на огромен брой участници на 

свободния пазар и очакваните нови 

клиенти със стандартизирани товарови 

профили и производители от ВИ“ - 

АСЕП уточнява, че контролът по 

изпълнение на ПТЕЕ е изцяло в ръцете 

на КЕВР, като ЕСО ЕАД следва да се 

придържа към лицензионните си 

функции. 

- „Главният координатор няма 

непосредствен контрол върху 

търговските участници и не може да 

реагира своевременно при възникване на 

проблемни ситуации“ - главните 

координатори доброволно осъществяват 

тази дейност, като до момента АСЕП 

няма информация за постъпили 

официални оплаквания от главни 

координатори. 

- „Наблюдава се процес на създаване на 

мегагрупи, които блокират процеса на 

конкурентност между търговските 

участници“ - според АСЕП с подобна 

забрана координаторите на малки 

балансиращи групи ще загубят 

конкурентоспособност, защото разходите 

им за небаланси ще се увеличат. 
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Излага и следните допълнителни 

аргументи против предложението за 

забрана на обединенията: 

1) Възможността за обединяване на 

балансиращи групи с главен координатор 

позволява оптимизиране на небаланси на 

различни по големина координатори на 

балансиращи групи и техните членове - 

производители и потребители на 

електрическа енергия. Ефектът от 

окрупняването е по-ефективно 

администриране, обмен на данни, 

нетиране на небаланси и по-ниски 

разходи за балансиране, които се 

заплащат от крайните клиенти и 

производителите чрез координатора им. 

2) Подкоординаторите с общ финансов 

сетълмент получават еднакви условия 

(цени за сетълмент), независимо от 

техния размер и се ползват от общия 

ефект на групата; 

3) В резултат на обединенията на групите 

се подобрява конкуренцията в сектора, 

тъй като и по-малките подкоординатори 

могат да предложат изгодни пазарни 

условия за своите клиенти. 

В допълнително становище АСЕП 

посочва, че невъзможността за 

обединения ще понижи единичната цена 

за небаланс, но ще увеличи драстично 

количеството небаланси, заплащани към 

ЕСО ЕАД, респективно крайните разходи 

за балансиране на участниците в 

обединенията, които са преобладаващата 
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част от потребителите според изнесените 

данни. 

Оспорва твърдението на ЕСО ЕАД, 

изразено по време на общественото 

обсъждане, че обединенията на 

координатори на балансиращи групи 

представляват уродливо окрупняване на 

пазара. Намира, че обединенията на 

практика вършат работата на ЕСО ЕАД и 

нетират позициите на участниците в тях 

преди да стигнат небалансите към 

оператора. Така ЕСО ЕАД получава по-

нисък нетен небаланс през обединенията, 

върху които количества се разпределят 

общите им разходи за балансиране. Без 

значение каква е единичната цена на 

недостига, разходите за балансиране на 

системата няма да се намалят през 

предложените промени в ПТЕЕ, а всеки 

отделен координатор ще има нетно по-

високи разходи за балансиране на 

потребителите на електрическа енергия. 

АСЕП призовава да не се наказват 

потребителите на електрическа енергия 

заради поведението на отделни 

участници на пазара, свързани с 

изпълнението на чл. 100 от ЗЕ. Подобни 

нарушения следва да са предмет на 

контрол от страна на регулатора и 

публичните институции. АСЕП счита, че 

при вземане на решението си КЕВР 

следва да се ръководи от основен 

принцип заложен в Закона за 

енергетиката, а именно - баланса на 
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интересите между участниците на пазара 

и енергийните предприятия. В тази 

връзка счита, че всички промени за 

отпадане на възможността за обединение 

на координаторите на балансиращи 

групи с общ финансов сетълмент следва 

да бъдат задължително съпътствани с 

необходимите промени в Методиката за 

определяне цените на балансиращата 

енергия, по начин, който да не позволява 

оказването на допълнителна тежест в 

крайните цени на електрическата енергия 

за потребителите. Отбелязва, че 

настоящият модел за изчисляване на 

цените за излишък и недостиг към 

момента не стимулира пазарните 

участници към реализиране на по-малко 

количество небаланс за системата, а 

единствено към минимизиране на 

разходите. Причината за това е 

драстичната разлика между стойностите 

за излишък и недостиг, поради което 

масово търговските участници 

предпочитат да остават в недостиг. Тази 

практика ще продължава докато  

нормативно не се гарантира цените за 

излишък и недостиг на ЕСО ЕАД да 

бъдат еднакво раздалечени от борсовите 

цени на електрическата енергия, така че 

да стимулират постигането на по-ниски 

системни небаланси от страна на 

потребителите и координаторите на 

балансиращи групи. 
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Чл. 56б 

Асоциация 

Хидроенергия 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. Според асоциацията въвеждането на 

подобни административни ограничения 

за координаторите на балансиращи групи 

ще повлияе силно негативно развитието 

на свободния пазар, тъй като такава 

забрана представлява съществено 

изменение на пазарните условия, при 

които се осъществява търговията и 

функционира балансиращият пазар. Това 

от една страна ще доведе до повишаване 

на разходите за балансиране и съответно 

цените за електроенергия на крайните 

клиенти, а от друга ще влоши 

конкурентната среда за осъществяване на 

дейността „координатор на балансираща 

група“ и ще бъдат затруднени процесите 

по либерализация на електроенергийния 

пазар. 

Отбелязва, че съществуващата до сега 

възможност за обединяване на 

балансиращи групи представлява 

възможно най-ефективния начин за 

нетиране на небалансите, което от своя 

страна се отразява в постигане на по-

ниски разходи за балансиране. 

Премахването на тази възможност 

категорично ще доведе до значително 

увеличение на разходите за балансиране. 

Една от причините за това е, че цените за 

недостиг са обвързани с цените на пазар 

„Ден напред“ на Българската независима 

енергийна борса, а предвид нивата на 

цените на този пазарен сегмент и 

тенденцията те да останат толкова 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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високи, разходите за балансиране 

безспорно ще се повишат. Друга причина 

за увеличаване на разходите за 

балансиране според сдружението е, че 

ако бъде премахната възможността за 

обединяване на балансиращите групи във 

всяка група ще останат по-малък брой 

участници, което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и следователно ръст на общия небаланс 

на групата. 

Асоциацията акцентира върху факта, че 

подобна забрана се предвижда да доведе 

до оттегляне на координатори, съответно 

търговци от пазара, няма да позволи да се 

оптимизират разходите за небаланси и 

ще се отрази негативно върху 

икономическата стабилност на сектора, 

която от своя страна ще се отрази в 

повишение на крайните цени на 

електроенергията. 

Възразява срещу мотивите, изложени в 

доклада относно проекта на ПТЕЕ и 

подчертава, че е погрешно разбирането, 

че ЕСО ЕАД генерира допълнителни 

системни разходи в следствие на 

обединенията на балансиращите групи. 

Финансовото нетиране в балансиращата 

група отговаря напълно и на физическото 

нетиране на небалансите, което следва да 

улеснява работата на системния оператор 

без да повишава разходите му за 

балансиране на електроенергийната 

система. 
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В допълнение към горното обръща 

специално внимание на липсата на 

какъвто и да било анализ как ще се 

отрази тази промяна на крайните клиенти 

и производителите, включени в мега 

групите - какъв процент клиенти и 

производители са обхванати от тези 

групи (според асоциацията те са 

преобладаващ процент от всички крайни 

клиенти и производители, включени в 

реално действащите балансиращи групи), 

изследван ли е въпросът какво ще е 

увеличението на разходите за 

балансиране за тези клиенти и 

производители (безспорен факт, тъй като 

с намаление на участниците се намалява 

и агрегацията на небалансите). 

На следващо място счита, че така 

предлаганите промени противоречат на 

принципа на оправданите правни 

очаквания: предлаганата промяна се 

осъществява в средата на ценовия 

период, при наличие на действащи 

договори за покупко-продажба на 

енергия, сключени при действащата 

нормативна рамка. Подобно изменение 

на правната уредба рефлектира пряко 

върху установените правоотношения и 

налага тяхната промяна с всички 

последици от това и то през зимния 

сезон, което ще се отрази в равна степен 

негативно както върху доставчиците на 

енергия, така и върху крайните клиенти. 

Посочва, че съгласно чл. 23, ал. 1 от 
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Закона за енергетиката, държавната 

политика в сектора следва да се 

реализира в съответствие с принципите 

за предотвратяване и недопускане на 

ограничаване или нарушаване 

конкуренцията на енергийния пазар, 

осигуряване на баланс между интересите 

на енергийните предприятия и 

потребителите, осигуряване на 

равнопоставеност между отделните 

категории енергийни предприятия, 

създаване на стимули за развитието на 

конкурентен пазар за дейности в 

енергетиката. 

В заключение настоява действащият 

режим на балансиране да не бъде 

променян, тъй като това ще има 

негативен ефект в следните направления: 

- Ще бъдат затруднени процесите на 

либерализация на електроенергийния 

пазар; 

- Ще се повишат разходите за 

балансиране, което ще се отрази в 

повишена цена на електроенергията за 

крайните клиенти; 

- Ще бъде повлияна икономическата 

стабилност на сектора. 

Чл. 56б 

ЕВН България 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че така 

предложените изменения, при 

запазването на тази огромна разлика 

между цените на „излишък“ и „недостиг“ 

и без конкретен план по въвеждане на 

единна цена за небаланси, ще доведат до 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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значително увеличени разходи за 

небаланси, както на крайните клиенти, 

така също и на доставчиците на 

електрическа енергия, а и същевременно 

ще бъдат в противоречие на основната 

цел на тази част от ПТЕЕ - да мотивира 

потребителите чрез управление на 

товарите си да участват ефективно в 

процесите по балансиране на системата. 

Нещо повече, отпадането на чл. 56б, ал. 4 

и чл. 56в, ал. 6 директно противоречи на 

заложените цели в чл. 56 от ПТЕЕ за 

формиране на балансиращи групи, а 

именно агрегиране на небалансите на 

търговските участници и смекчаване на 

икономическите последици от цените на 

балансиращата енергия. 

Относно начина на работа на тези 

обединения на балансиращи групи 

уточнява, че съгласно логиката на закона, 

разходите на ЕСО ЕАД за осигуряване на 

енергия за балансиране на системата не 

зависят от размера и броя на 

балансиращите групи. Целта на 

обединенията на балансиращите групи е 

да се намали количеството балансираща 

енергия, което се търгува с ECO ЕАД по 

силно наказателни цени, които нямат 

нищо общо с пазарната логика. В 

резултат, обединенията на 

балансиращите групи реализират 

спестявания, защото голяма част от 

небалансите им се нетират вътре в 

обединената група (т.е. един участник е в 
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излишък, а друг е в недостиг - т.нар. 

„вътрешногрупов обмен“) и се търгува 

между участниците в групата. Имайки 

предвид и логиката на закона, че 

балансирането на системата и 

преразпределянето на небаланси не е 

дейност, от която трябва да печели както 

ECO ЕАД, така и координаторите, 

възниква логичният въпрос: защо ECO 

ЕАД иска да увеличи броя на 

координаторите, с които иска да търгува 

и каква точно е целта на КЕВР с тази 

корекция? 

Позицията на дружеството е, че ако ще се 

забранява обединението на 

балансиращите групи, то задължително 

трябва да е съпроводено и с промени в 

механизма за ценообразуване на 

балансиращата енергия и то след 

задълбочена и широка дискусия, в която 

да се отчетат интересите на всички 

пазарни участници, а не само на един. 

Крайната цел следва да бъде 

въвеждането на единна цена, която да 

тежи само върху причиняващите 

небаланс в системата. Бърза и лесна 

междинна стъпка към този преход би 

могло да бъде изравняването на 

служебните цени, по които се търгува 

„нетингът“ в системата (ЦЕ+сл и ЦЕ-сл) 

със цената за съответния час на пазара 

„Ден напред“ (ЦЕ+сл = ЦЕ-сл = Цпдн 

във формулите за образуване на цените 

на излишъка и недостига по чл. 7 и чл. 8 
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от Методиката за определяне на цени на 

балансираща енергия). Посочва, че с тази 

мярка ще се увеличат стимулите у 

участниците да бъдат максимално точни 

в прогнозите си, което от своя страна би 

довело до намаляване на активираната 

балансираща енергия от страна на ECO 

ЕАД (като количество и стойност). 

Добавя, че след въвеждане на 15 минутен 

сетълмент, е възможно да нараснат 

количествата небаланс, което при 

запазване на настоящия балансиращ 

механизъм, особено ако е съчетано с 

приемане на забрана на обединенията на 

балансиращи групи, допълнително ще 

увеличи разходите за балансиране на 

крайните клиенти. 

В заключение подчертава, че в условия 

на финансови санкции както за 

участниците, подпомагащите баланса, 

така и за тези, причиняващи дисбаланс, 

практиката небалансите да бъдат 

нетирани между координаторите на 

стандартни балансиращи групи е 

единствената възможност обемът на 

разходите за тази енергия да бъде 

максимално ограничен за крайните 

клиенти. Като алтернатива на 

предложените изменения, предлага 

Комисията да обмисли промяна на 

начина на определяне на цените на 

небалансите, включително въвеждане на 

единна цена. 
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Чл. 56б 

Алпик Енергия 

България 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че така 

предложените промени са опасни за 

пазара и ще доведат до ненужно, 

допълнително увеличение на крайната 

цена на електроенергията за 

мнозинството от потребители на 

свободен пазар. Горното се случва в 

ситуация на рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение, поради 

което спират или ограничават работата 

си. Всяко допълнително покачване на 

цената на електроенергията в този 

период ще има още по-силен негативен 

ефект върху бизнеса в България. 

Ако бъдат приети предложените 

промени, дружеството очаква поредица 

от отрицателни ефекти върху работата на 

свободния пазар поради следните 

причини: 

- Увеличаване на количествата небаланси 

(заплащани по наказателни цени за 

небаланс) на пазарните участници като 

резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи 

поради ограничаване на възможностите 

за нетиране на небалансите; 

- Увеличаване на разходите за 

балансиране и по-висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

търговци и потребители; 

- Намаляване на конкуренцията, отпадане 

на по-малки доставчици и концентриране 

на участниците в няколко балансиращи 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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групи, вкл. влошаване на възможностите 

малки и средни търговци да привличат 

клиенти; 

- Ограничаване на търговската свобода 

на доставчиците да предлагат 

разнообразен набор от услуги на своите 

клиенти, включително изгодни условя за 

балансиране. 

Отбелязва, че налагането на 

допълнителни забрани срещу 

обединяването на балансиращите групи е 

стъпка в посока, обратна на 

либерализация на пазара на електрическа 

енергия. Разходите за балансиране са 

важни, защото те съставляват 5% - 10% 

от крайната цена на електроенергията, 

като традиционно и сезонно 

предпоставено са най-високи през 

зимните месеци. Цените на 

балансиращата енергия за недостиг са 

обвързани с цените на пазар „ден 

напред“ на БНЕБ ЕАД, което води до 

значително покачване и на разходите за 

балансиране. 

Посочва, че делегирането на небалансите 

на друг координатор е възможност, от 

която се възползват редица доставчици, 

защото по този начин намаляват 

разходите на членовете на своята група 

за балансиране, съответно имат 

възможности да предлагат конкурентни 

условия на своите клиенти. При отпадане 

на обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 
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част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на малък на брой 

големи координатори, което ще доведе 

до състояние на олигопол при 

доставчиците на крайни клиенти на 

либерализирания пазар. 

Дружеството счита предложените 

промени за селективни, тъй като се 

създава неравнопоставеност между 

участниците на регулирания и свободния 

пазар. Предлага се да отпадне 

възможността за общ финансов 

сетълмент само за стандартни и 

комбинирани балансиращи групи, които 

обхващат участниците на свободния 

пазар, но не и за специалните 

балансиращи групи, които покриват 

регулирания пазар. Последното е 

предпоставка за допълнително 

изкривяване на пазара и увеличаване на 

разликата между цената на 

електроенергията за небитовите 

потребители и тази за битовите. 

Уточнява, че разходите на ЕСО ЕАД за 

балансиране на системата няма по 

никакъв начин да се променят, докато 

разходите на пазарните участници ще се 

увеличат по административен път. Те ще 

имат намалени възможности за 

ефективно нетиране, което ще доведе до 

ръст на общия разход за небаланс на 
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всички координатори на балансиращи 

групи. 

В допълнение обръща внимание, че 

предложените промени ще имат крайно 

негативен ефект върху разходите на 

балансиране на производителите на 

електрическа енергия от ВЕИ, тъй като 

дори в условията на настоящите ПТЕЕ, 

разходите за балансиране на ВЕИ 

производителите надвишават значително 

нивата в развитите европейски пазари. 

Едно допълнително увеличение ще има 

крайно негативен ефект върху 

съществуващите ВЕИ в страната, както и 

ще доведе до отлив на нови ВЕИ 

инвестиции от България и ще постави 

под въпрос декарбонизацията на 

електроенергетиката в страната. 

Чл. 56б 

МЕТ Енерджи 

Трейдинг 

България ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството посочва, че съгласно 

действащите към момента ПТЕЕ 

съществува възможност за 

координаторите на балансиращи групи 

да делегират небалансите на друг 

координатор с цел намаляване разходите 

на членовете на балансиращата си група, 

както и намаляване на собствените 

административни разходи по 

осъществяване на дейността по търговия 

с електрическа енергия. От тази 

възможност се възползват почти всички 

търговци на българския електроенергиен 

пазар, като именно обединяването на 

балансиращите групи подпомага 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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намаляването на разходите за 

балансиране на крайни клиенти, което от 

своя страна стимулира конкуренцията в 

тази област. Този краен резултат се 

дължи основно на различията в 

профилите на участниците в 

обединенията на балансиращи групи, 

което от своя страна води до ефективно 

прихващане на небалансите, респективно 

намаляване на общия небаланс за 

съответната група. Горепосоченият 

механизъм за обединяване на 

балансиращи групи дава отражение 

върху ефективно намаляване на тежестта 

на разхода за балансиране при 

формиране на крайната цена за 

електрическа енергия за всички членове 

на групата, в т.ч. крайни клиенти, 

търговци и производители. 

Според дружеството премахването на 

възможността балансиращите групи да се 

обединяват с общ финансов сетълмент 

ще доведе до чувствително увеличение 

на крайната цена на електрическата 

енергия за по-голямата част от 

потребители на свободен пазар. Това се 

дължи на факта, че мнозинството от 

пазарните участници на пазара на 

електрическа енергия са част от 

обединения на координатори на 

балансиращи групи. Измененията на 

ПТЕЕ ще въздействат не само върху 

мнозинството координатори на 

балансиращи групи, но и върху 
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производителите и стопанските 

потребители. 

Счита, че измененията ще доведат до 

съществен ръст в разходите за небаланси 

за всички пазарни участници и други 

негативни последици, които ще дадат 

отражение върху функционирането на 

свободния пазар. Основните аргументи в 

тази посока могат да бъдат 

систематизирани и обобщени, както 

следва: 

1. Промените ще доведат до увеличаване 

на количествата електрическа енергия, за 

които ще се заплащат наказателните цени 

за недостиг и излишък, което 

увеличаване ще бъде приложимо към по-

голямата част участници на свободния 

пазар за електроенергия; 

2. От своя страна, по-големите 

количества на небалансите водят до по- 

високи разходи за балансиране и по-

висока крайна цена на електроенергията 

за производители, търговци и 

потребители, чиято основна задача, и то 

до момента успешно реализирана, е 

именно възможността балансиращите 

групи да се обединяват с общ финансов 

сетълмент; 

3. Отпадането на обединенията ще 

доведе до загуба на 

конкурентоспособност на доставчиците, 

особено на по-малките от тях, а от там - 

загуба на част от клиентите им. Така 

възможността за избор за участниците на 
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свободния пазар ще намалее значително, 

следователно ще се наблюдава 

концентрация в групите на големите 

координатори. Видно е, че при такава 

реорганизация на пазара малките и 

средни компании ще загубят значителна 

част от клиентите си с оглед интереса им 

да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. 

4. Ще бъде ограничен един от основните 

принципи на пазара, а именно свободата 

на доставчиците да предлагат 

разнообразни услуги на своите клиенти, 

в т.ч. изгодни условия за балансиране. 

В заключение отбелязва, че ако бъде 

приет предложеният ПИД на ПТЕЕ, ще 

се стигне до увеличение на количествата 

небаланси на повечето пазарни 

участници, в резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи. 

Намаляването на броя участници в 

балансиращите групи ще повлече след 

себе си по-малко възможности за 

нетиране на небалансите, респективно 

покачване на общия небаланс на групата. 

Чл. 56б 

Токи Пауър АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 25. В чл. 56б се правят следните 

изменения и допълнения: 

3. Ал. 4 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството изразява несъгласие с 

предлаганите промени и счита, че те са 

във вреда на потребителите, търговците и 

съществуващите законни и свободни 

обединения в балансиращи групи. 

Намира, че предложенията ще доведат до 

увеличение на общия разход, тъй като 

номинално цената за небаланси вероятно 

Предложението не се 

приема по изложени по-

горе мотиви. 
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ще намалее (заради разпределението на 

небалансите на няколко генериращи 

небаланси пазарни субекта върху по-

голямо множество участници), но ще се 

увеличи количеството и общата 

стойността на тези небаланси, тъй като 

ще се фрагментира ненужно 

съществуващият балансиращ пазар. 

Обръща внимание, че подобен вид 

промени, освен всичко останало, само 

биха задълбочили и проблема с 

предвидимостта и устойчивостта в 

сектора, доколкото се прави по средата 

на ценови период, без предварителна 

дискусия и без никакви конкретни 

изчисления и данни, които да са 

представени на заинтересованите страни. 

Апелира изчисленията и калкулациите, 

към които реферират от работната група 

и от ЕСО ЕАД, да бъдат направени 

публични, за да може да се коментира по 

тях по същество. 

Според дружеството ако дейността по 

балансиране в момента е толкова 

проблемна, колкото се твърди, защо 

търговците се обединяват в балансиращи 

групи с общ финансов сетълмент, вместо 

да извършват тази дейност директно към 

ЕСО ЕАД? Посочва, че ако има отделни 

пазарни участници с големи и 

неконтролируеми небаланси извън 

обединенията, които по неволя се 

балансират в ЕСО ЕАД, въпросът е 

всъщност на какво точно се дължат тези 
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небаланси и как може да се подобрят, 

вместо техният ефект да се разпредели 

върху повече пазарни участници. 

По отношение аргумента, че в резултат 

от делегирането на небалансите от един 

координатор на друг, цената на 

недостига се увеличава през зимните 

месеци с около 15%, изтъква, че 

нарастването на цената на недостига през 

зимата е нормално сезонно явление, като 

то не е непременно свързано с начина, по 

който се извършва балансирането. 

Счита твърдението, че окрупняването на 

групите не винаги се извършва със 

знанието на всички техни членове, а с 

еднолично решение на координатора на 

балансиращата група, за необяснимо, 

доколкото координаторите на 

балансиращи групи са оправомощени от 

клиентите за тази дейност, съответно те 

носят отговорност за нейното управление 

и осъществяване, включително чрез 

обединяване в по-голяма група, като не е 

публично известно да има оплаквания в 

тази връзка. 

Посочва, че механизмът за 

преразпределение на небалансите в 

рамките на обединенията не е неясен, а е 

договорно определен между съответните 

участници в обединенията. 

Счита за невярно твърдението за 

възникване на допълнителни разходи от 

появата на допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 
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балансиращия пазар, тъй като практиката 

на пазара показва точно обратното и 

неслучайно масово участниците на 

пазара избират да влизат в подобни 

обединения. 

По отношение споменатата тенденция за 

смесване на ролите „координатор на 

балансираща група“ и „доставчик на 

електрическа енергия“ отбелязва, че 

всеки пазарен субект е свободен да 

извършва дейностите, за които е 

лицензиран, като няма законови и 

регулаторни пречки едно и също 

юридическо лице да притежава няколко 

лиценза и да извърша повече от една 

дейности. 

Обръща внимание, че раздробяването на 

балансиращите групи с общ сетълмент 

още повече ще усложни процеса по 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, доколкото 

ЕСО ЕАД ще трябва да балансира по-

голям брой участници, чиито небаланси 

поотделно ще надхвърлят тези на 

досегашните обединения с общ 

сетълмент. 

Отбелязва също, че липсата  на 

непосредствен контрол върху 

търговските участници от страна на 

главния координатор, съответно 

невъзможността за своевременна реакция 

при възникване на проблемни ситуации, 

са фактически непреодолими при което и 

да е дружество, ако е в ролята на главен 
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координатор, като предлаганите промени 

по никакъв начин не биха променили 

този факт. Предлага да се предприемат 

мерки в посока пазарно стимулиране на 

постигане на най-добър баланс и 

избягване на небаланси, а не 

непосредствен контрол. 

Намира, че ако конкуренцията страда от 

мегагрупите, това само по себе си е 

аргумент да не се създава само една 

група - тази в ЕСО ЕАД. Напротив, 

съществуващата уредба на дейността 

дава възможност да се появят реални и 

по-ефективни алтернативи на ЕСО ЕАД, 

както и да се поддържа конкуренцията на 

пазара чрез осигуряване на възможности 

за по-ефективно и икономически изгодно 

балансиране. 

Според дружеството посоченото 

увеличение на цената на недостига, с 

което се ощетяват участниците извън 

групата (специалните групи и 

самостоятелните производители и 

потребители), означава, че има големи 

като тежест участници, системно 

изпадащи в голям недостиг и нямащи 

възможност да разделят разноските си с 

повече на брой други, но по презумпция 

по-точни или по-дисциплинирани 

участници. Предлаганите промени по 

същество биха наказали последните за 

сметка на първите, като по този начин би 

ги лишило от едно заслужено 

конкурентно предимство. 
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По отношение изтъкнатото съображение 

за пасивно нетиране на небалансите в 

мегагрупата, което не допринася за 

понижение на разходите за балансиране, 

а само разпределяне на тези разходи 

върху по-ниска стойност на небалансите 

и оттук до увеличаване на цената на 

недостига, заявява, че това вероятно се 

дължи на факта, че понастоящем в ЕСО 

ЕАД има големи разходи за небаланси, 

които с предлаганите промени се цели да 

се разпределят върху останалата част от 

пазарните участници. Счита, че за 

последното няма никаква логика и 

аргументи. 

Чл. 56в 

АТЕБ 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. АТЕБ счита, че така предложената 

промяна е опасна за пазара и ще доведе 

до ненужно, допълнително увеличение 

на крайната цена на електроенергията за 

мнозинството от потребителите на 

свободен пазар. Всичко това се случва в 

ситуация с рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение и дори 

спират или ограничават работата си. 

Посочва, че всяко допълнително 

покачване на цената на електроенергията 

в този период ще има още по-силен 

негативен ефект върху българския 

бизнес. 

Според АТЕБ разходите за балансиране 

са важни, защото те съставляват 5% - 

10% от крайната цена на 

Предложението не се 

приема. 
В тази връзка следва да се 

има предвид, че 

електропреносният 

оператор регулира 

системата в реално време, 

докато физическият 

сетълмент на 

балансиращите групи се 

извършва по периоди, 

равни на един час. През 

всеки от периодите на 

сетълмент или през всеки 

един астрономически час се 

наблюдават моментни 

колебания и отклонения 

между количествата 
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електроенергията, като традиционно и 

сезонно предпоставено са най-високи 

през зимните месеци. Отбелязва, че 

мнозинството от пазарните участници са 

в обединения на координатори на 

балансиращи групи. Реално 45 са 

координаторите, които са част от 

подобни обединения и само 7 тези, които 

са самостоятелни, като от тези 7 не 

всички извършват активна дейност с 

крайни клиенти. Следователно 

измененията в ПТЕЕ ще засегнат по-

голямата част от координаторите на 

балансиращи групи и техните клиенти - 

производители и стопански потребители 

или на практика над 90% от участниците 

на свободен пазар, без да се броят 

групите на доставчиците от последна 

инстанция (ДПИ), тъй като те са под по-

различна регулация. 

Асоциацията очаква масов ръст в 

разходите за небаланси и поредица от 

негативни ефекти и сътресения в 

работата на свободен пазар, поради 

следните основни причини: 

- Увеличаване на количествата 

електроенергия, за които ще се заплащат 

наказателните цени за недостиг и 

излишък, валидно за 45 балансиращи 

групи и техните членове; 

- По-големи количества на небалансите 

водят до по-високи разходи за 

балансиране и по- висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

електрическа енергия по 

графика на координатора и 

тези в реално време, които 

в голяма степен се нетират 

в края на астрономическия 

час, като при обединенията 

на балансиращи групи 

подобно нетиране се 

получава допълнително при 

отчетени едновременно 

недостиг на някои групи, 

съответно излишък при 

други. Следователно, чрез 

обединението на 

балансиращи групи 

действително е възможно 

да се постигне намаляване 

на количеството на общия 

небаланс на участващите 

групи. Това обаче по 

никакъв начин не влияе на 

количествата активирана 

балансираща енергия в 

реално време, съответно на 

разходите на 

електропреносния оператор 

за балансиране на 

електроенергийната 

система. Тези разходи ще 

възникнат без значение 

дали даден координатор 

участва самостоятелно или 

в рамките на обединение с 

други координатори чрез 



 

 

 

стр. 44 от 307 

търговци и потребители; 

- Намалява се конкуренцията при 

доставчиците, като малките и средни 

компании ще загубят част от клиентите 

си, защото последните ще имат стимул 

да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. Тоест, промяната 

предполага пазарна концентрация на 

участниците в рамките на по-малък брой 

балансиращи групи и влошаване на 

възможностите малки и средни търговци 

да привличат клиенти; 

- Ограничава се търговската свобода 

доставчиците да предлагат разнообразен 

набор от услуги на своите клиенти, 

включително изгодни условя за 

балансиране. 

В резултат на измененията в ПТЕЕ ще се 

увеличат количествата небаланси на 

повечето пазарни участници 

(производители, търговци и най-вече 

крайни потребители), защото 

балансиращите групи ще бъдат 

принудително фрагментирани. С оглед 

горното, те ще са със значително по-

малък брой участници, което предполага 

ограничени възможности за нетиране на 

небалансите и ръст на общия небаланс на 

групата. Последното резултира в по-

големи количества, за които ще се 

заплаща електроенергия по цени за 

недостиг и излишък и съответно 

завишени разходи за единица 

консумирана електрическа енергия. 

общ финансов сетълмент. 

Изхождайки от горното, 

обединенията на 

балансиращи групи 

намаляват общото 

количество небаланс в 

системата, което 

математически води до 

увеличение на цените за 

излишък/недостиг, чрез 

които се възстановяват 

разходите за балансиране 

на системата. По тази 

причина участниците в 

обединението заплащат 

несъразмерно по-ниски 

разходи за балансиране 

спрямо големината на 

обединената група, което, 

обаче, е изцяло за сметка на 

чувствително по-високи 

разходи поради повишената 

цена за небаланс на 

координаторите, не 

желаещи и/или не можещи 

поради нормативна забрана 

да участват в обединения. 

От друга страна, забраната 

за обединение на 

балансиращи групи ще 

увеличи количествата 

небаланс само на 

участващите в тях 

координатори и оттам 
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Обръща внимание, че делегирането на 

небалансите на друг координатор е 

възможност, от която се възползват 

редица доставчици, защото по този начин 

намаляват разходите на членовете на 

своята група за балансиране, а и защото 

намаляват собствените си 

административни разходи за извършване 

на подобна дейност. При отпадане на 

обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 

част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на големите 

координатори. 

АТЕБ напомня, че обединяването на 

балансиращите групи е спомогнало за 

намаляване на разходите за балансиране 

на крайни клиенти и производители и 

подобряване на конкурентоспособността 

на пазара на електрическа енергия. Този 

ефект се е постигнал, тъй като различни 

потребители и производители могат 

свободно да се обединяват в под-групи, 

под шапката на един общ координатор. 

Поради разнообразните профили на 

участниците в тези обединения на 

балансиращи групи се получава 

ефективно нетиране на небалансите и 

намаление на общия небаланс. Крайният 

резултат е реализиране на спестявания и 

намаляване на тежестта на разхода за 

общия небаланс в 

системата, но при 

значително намаление на 

цените за излишък и 

недостиг, заплащани от 

всички участници. Без да се 

отчитат сериозните 

съмнения по отношение 

допустимостта и 

съвместимостта на 

обединените групи със  

забраните за 

предотвратяване, 

ограничаване или 

нарушаване на 

конкуренцията на пазара за 

предоставяне на услуги по 

балансиране, този модел на 

функциониране на 

балансиращия пазар не 

стимулира пазарното 

поведение на голяма част от 

координаторите, които 

вместо да съсредоточат 

усилията си в посока по-

добро прогнозиране, 

успяват да намалят 

разходите си за небаланси 

чрез чисто механичното им 

сумиране, ощетявайки 

останалите участници. 

Предвид гореизложеното, 

колкото по-големи стават 

обединените балансиращи 



 

 

 

стр. 46 от 307 

балансиране при формиране на крайната 

цена за електрическа енергия за всички 

членове на групата - крайни клиенти, 

търговци и производители. Счита, че 

промените в ПТЕЕ ще разбият този 

модел, който успешно е функционирал 

през последните повече от 5 години. 

Асоциацията прави уточнение, че 

разходите на ECO ЕАД за балансиране на 

системата няма по никакъв начин да се 

променят, а единствено ще бъдат 

разпределени върху по-големи 

количества и прехвърлени в голяма 

степен към мнозинството от пазарни 

участници. Те ще имат намалени 

възможности за ефективно нетиране, 

което ще доведе до ръст на общия 

небаланс на всички координатори. 

АТЕБ счита също така, че готвените 

промени по същество противоречат на 

европейските разпоредби за работата на 

пазара, конкретно на чл. 5, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2019/943 относно 

вътрешния пазар на електроенергия, 

съгласно който: „Всички участници на 

пазара отговарят за дисбалансите, които 

причиняват в системата („отговорност за 

балансиране“). За тази цел участниците 

на пазара се явяват отговарящи за 

баланса лица или чрез договор делегират 

своята отговорност на дадено отговарящо 

за баланса лице по свой избор. Всяко 

отговарящо за баланса лице носи 

финансова отговорност за своите 

групи, толкова повече 

единичната цена за 

недостиг на балансиращия 

пазар става по-висока, 

съответно постигнатите 

(представените от 

координатора) спестявания 

за участниците в 

обединената група 

изглеждат по-големи, а 

разходите на 

координаторите, останали 

извън обединените групи, 

се увеличават. Това 

твърдение се подкрепя от 

извършените симулации на 

цените на балансиращия 

пазар за месеците август 

2021 г., септември 2021 г. и 

октомври 2021 г. без 

наличие на обединения на 

балансиращи групи: 

Август 2021 г. – средната 

цена за недостиг след 

премахване на 

обединенията намалява от 

302,65 лв./MWh на 228,65 

лв./MWh или с 24,5%, а 

средната цена за излишък 

се увеличава от 10,12 

лв./MWh на 16,06 лв./MWh 

или с 58,8%. 

Септември 2021 г. – 

средната цена за недостиг 
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дисбаланси и се стреми да постигне 

баланс или да помага 

електроенергийната система да бъде 

балансирана.“. 

В допълнително становище посочва, че  

противно на твърденията на ЕСО ЕАД 

разходите за небаланс на координаторите 

не зависят основно от цените за 

недостиг, а от изключително 

несправедливите цени за излишък, 

вариращи в диапазон от 0 до 20 лв. или 

около 11 лв. средно за октомври. Именно 

в това е голямата полза от обединения за 

всички пазарни участници - 

справедливите цени при обмен, както на 

излишък, така и на недостиг. При 

сегашните високи цени на борсата 

именно нереално ниските цени за 

излишък са големия проблем на всички 

участници. В тази връзка дава следния 

пример: 

- ако един координатор доставя на малък 

клиент 10 MWh за месец и има 10% 

небаланс в посока излишък, т.е. закупил 

е 11 MWh от борсата за този свой клиент 

при средна цена на борсата от 380 лв., а 

цената на излишък на ЕСО ЕАД е 11 лв., 

то за този 1 MWh излишък 

координаторът ще направи разход от 369 

лв. - 1 MWh * (380 - 11) = 369 лв. Ако 

разпределим тези 369 лв. върху реалната 

консумация на клиента, а именно 10 

MWh се получава, че разходът за 

небаланс, който е реализирал 

след премахване на 

обединенията намалява от 

344,45 лв./MWh на 235,76 

лв./MWh или с 26,7%, а 

средната цена за излишък 

се увеличава от 9,56 

лв./MWh на 16,73 лв./MWh 

или с 75,1%. 

Октомври 2021 г. – 

средната цена за недостиг 

след премахване на 

обединенията намалява от 

398,94 лв./MWh на 324,87 

лв./MWh или с 18,6%, а 

средната цена за излишък 

се увеличава от 13,69 

лв./MWh на 18,05 лв./MWh 

или с 31,9%. 

Представеният анализ 

обосновава изложеното по-

горе твърдение, че 

действително при наличие 

на голямо обединение на 

балансиращите групи 

единичните цени на 

балансиращата енергия се 

увеличават значително, 

което нарушава 

конкурентоспособността на 

пазарните участници, 

останали извън 

обединението и създава 

предпоставки за монополно 

положение на 
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координаторът за обслужването на този 

клиент, е близо 39 лв./MWh. В момента 

стандартната надбавка на 

координаторите е около 10-15 лв./MWh, 

предвид което увеличаването на 

разходите е в пъти. 

Обръща внимание, че най-силно 

засегнати от изменението ще бъдат 

производителите от вятърни 

електроцентрали, които преди 

съществуването на обединения са 

заплащали около 35-40 лв./MWh. В 

момента масовата цена, която имат този 

тип производители, е в рамките на 15-20 

лв./MWh. 

балансиращия пазар. В 

същото време, финансовият 

ефект от спестяванията във 

връзка с нетиране на 

небалансите вътре в 

обединената група е 

изкривен (тъй като 

реалният ефект следва да се 

изчислява спрямо цените, 

постигнати без наличие на 

възможност за обединение 

на балансиращи групи), 

като освен това се 

разпределя сред 

участниците по неясен 

начин. 

По отношение 

възражението, че в резултат 

на промяната малки 

доставчици/координатори 

ще загубят конкурентността 

си, респ. част от клиентите 

си, защото последните ще 

имат стимул да се 

присъединят към по-големи 

балансиращи групи, е 

необходимо да се отбележи, 

че това е възможно, но ще 

бъде следствие от 

наличието или липсата на 

индивидуални способности 

и капацитет на всеки 

участник да прогнозира 

максимално точно 
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небалансите в групата си 

при минимално вложен 

финансов ресурс, тоест от 

действието на чисто 

пазарни механизми. Ако 

според АТЕБ запазването 

на конкурентното 

предимство на малките 

доставчици/координатори 

относно разходите за 

балансиране минава 

изключително през 

запазване на възможността 

за обединение с други 

групи, то това ще е на 

цената на фактическо 

изключване на 

конкуренцията помежду им 

в рамките на обединението, 

което няма как да бъде 

подкрепено от Комисията. 

Отделно от горното, на 

почти всеки пазар на 

стоки/услуги участниците с 

по-голям дял разполагат със 

значителни конкурентни 

предимства в някои 

отношения спрямо по-

малките участници, което, 

обаче, не е пречка 

последните да запазят 

конкурентоспособността си 

като компенсират с по-

гъвкави и иновативни 



 

 

 

стр. 50 от 307 

елементи и условия на 

предлаганите стоки/услуги, 

по-успешен маркетинг, по-

адекватно обслужване и 

комуникация с клиентите и 

др. В този смисъл 

фокусирането на АТЕБ 

единствено върху разходите 

за балансиране не може да 

бъде счетено за меродавно, 

още повече, че на пръв 

поглед най-сериозното 

конкурентно предимство на 

големите доставчици на 

електроенергийния пазар, а 

именно възможността да 

предлагат по-ниски цени на 

нетната електрическа 

енергия, към момента не е 

довело до масово излизане 

от пазара на малки 

доставчици. 

По отношение аргумента, 

че се нарушава чл. 5, пар. 1 

от Регламент 2019/943, 

същият предвижда, че 

всички участници на пазара 

отговарят за дисбалансите, 

които причиняват в 

системата („отговорност за 

балансиране“): Съгласно 

чл. 17, пар. 2 от Регламент 

(ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23 ноември 
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2017 година за 

установяване на насоки за 

електроенергийното 

балансиране от своя страна 

предвижда, че всяко 

отговарящо за баланса лице 

отговаря финансово за 

дисбалансите, които трябва 

да бъдат уредени със 

свързващия оператор на 

преносна система. 

Изложеното обосновава 

извод, че финансовата 

отговорност на всеки 

пазарен участник за 

причинените от него 

небаланси е лична, като 

отговорността се урежда 

със съответния преносен 

оператор. Чл. 5, пар. 1 от 

Регламент 2019/943 

предвижда две 

възможности за уреждане 

на небаланса - или пряко от 

отделните търговски 

участници или чрез 

делегиране – от отделните 

участници към 

координатори на 

балансиращи групи. В 

регламента не е предвиден 

модел и хипотеза на 

вторично делегиране на 

права за балансиране – от 
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координатори на 

балансиращи групи към 

координатори на 

балансиращи групи. 

Изречение второ на чл. 5, 

пар. 1 допуска възможност 

пазарните участници да се 

освободят от отговорност за 

дисбалансите, като я 

делегират чрез договор на 

определено отговарящо за 

баланса лице по свой избор. 

В случая такова лице се 

явява координаторът на 

балансираща група, с 

когото пазарният участник 

сключва договор за 

балансиране. Цитираната 

по-горе нормативна уредба 

категорично не предвижда 

възможност отговорността 

да бъде повторно 

делегирана от лицето, 

избрано от пазарния 

участник за отговорно за 

баланса, на друго такова 

лице. Напротив, за да е 

налице валидно делегиране 

на отговорност, следва да 

са налице договорни 

отношения между 

причинилото небаланса 

лице и съответното лице, 

уреждащо дисбаланса със 



 

 

 

стр. 53 от 307 

съответния преносен 

оператор. С други думи 

координаторът на 

балансираща група не може 

да делегира на трето лице 

отговорността за 

балансиране на свой 

контрагент, като по 

смисъла на Регламент 

2019/943 при липса на 

договорни отношения 

между това трето лице и 

причинилия небалансите 

пазарен участник не е 

налице делегиране на 

отговорност за 

балансиране. За пълнота 

следва да се отбележи, че 

използвания в чл. 5, пар. 1 

на Регламент 2019/943 

израз „определено 

отговарящо за баланса 

лице“ може да се тълкува 

единствено в смисъл, че не 

е налице възможност за 

делегиране на отговорност 

за балансиране от 

определен пазарен участник 

на повече от едно лице. В 

допълнение, чл. 18, пар. 6, 

б. „в“ от  Регламент (ЕС) 

2017/2195 на Комисията от 

23 ноември 2017 година за 

установяване на насоки за 
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електроенергийното 

балансиране предвижда в 

условията за отговарящите 

за баланса лица да се 

съдържа изискването всяко 

отговарящо за баланса лице 

да отговаря финансово за 

дисбалансите, които трябва 

да бъдат уредени със 

свързващия оператор на 

преносна система. Това 

изискване категорично не 

може да се счете за спазено 

от координаторите, 

участващи в обединения с 

общ финансов сетълмент, 

тъй като финансово 

отговорен към ЕСО ЕАД е 

единствено главният 

координатор. 

По отношение аргумента за 

създаване на 

неравнопоставеност между 

участниците на 

регулирания и свободния 

пазар, тъй като се предлага 

да отпадне възможността за 

общ финансов сетълмент 

само за стандартни и 

комбинирани, но не и за 

специални балансиращи 

групи, следва да се има 

предвид, че съществуват 

обективни и нормативни 
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причини за въвеждането на 

специални балансиращи 

групи, които не им 

позволяват да 

функционират на чисто 

пазарен принцип. 

Координаторите на такива 

групи не могат да избират 

по собствена преценка 

членовете им и на практика 

нямат възможност да 

моделират профила на 

групата с оглед по-

оптимално нетиране на 

общия небаланс. Освен 

това, обединението на 

специални балансиращи 

групи се допуска по 

изключение и то между 

еднотипови групи, за да 

могат в някаква степен 

посочените недостатъци да 

бъдат компенсирани и 

членовете на тези групи да 

не заплащат 

непропорционално високи 

разходи за небаланс. 

Следователно, противно на 

твърденията на 

асоциацията, отпадането на 

възможността за 

обединение на стандартни 

балансиращи групи ще 

възстанови до голяма 
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степен нарушената 

равнопоставеност между 

различните видове 

координатори на 

балансиращия пазар и ще 

допринесе за изпълнението 

на една от основните му 

цели, а именно заплащане 

на разходите за небаланс 

само според индивидуалния 

принос на всяка група. 

Не може да бъде възприет и 

аргументът за покачване на 

разходите за балансиране 

специално по отношение 

производителите на 

електрическа енергия от 

вятърна енергия. 

Затруднения в 

прогнозирането на 

производството на тези 

централи са присъщи и за 

друг тип технологии, в т.ч. 

за фотоволтаичните 

инсталации, както и за не-

малка част от крайните 

клиенти, като принципно  
всяка технология за 

производство се 

характеризира с определени 

недостатъци (напр. високи 

разходи за квоти 

въглеродни емисии при 

кондензационните 



 

 

 

стр. 57 от 307 

централи, ниски водни 

запаси/маловодие при 

водноелектрическите 

централи и др.). 

Производителите на 

електрическа енергия от 

вятърна енергия следва да 

са били наясно 

предварително с рисковете 

от реализирането на 

подобен тип инвестиции и в 

тази връзка очакванията им 

за ниски разходи за 

небаланси са изненадващи 

и неоправдани. С цел 

осигуряване на 

равнопоставеност както 

между различните 

технологии за производство 

на електрическа енергия, 

така и като цяло между 

всички пазарни участници, 

критериите за определяне 

размера на отговорността за 

балансиране следва да 

бъдат еднакви за всички 

лица, което изключва 

въвеждането на 

диференцирани цени за 

небаланс. Още повече, че 

изкуственото намаляване на 

разходите за небаланс за 

едни участници 

автоматично ще доведе до 
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увеличение на тези разходи 

при други участници, в 

противен случай разходите 

на електропреносния 

оператор за балансиране на 

системата няма как да 

бъдат възстановени. 

По отношение 

предложението за 

въвеждане на единна цена 

за небаланс следва да се 

отбележи, че такава 

възможност е обвързана с 

въвеждането на 15-минутен 

интервал на доставка, 

съответно на сетълмент, и 

следва двете реформи да се 

проведат едновременно. 

При липсата на 15-минутни 

продукти за търговия на 

борсовите пазари към 

настоящия момент, подобна 

стъпка би увеличила 

значително разходите за 

небаланси на пазарните 

участници. 

Освен горните аргументи, 

наличието на обединения 

на балансиращи групи 

създава предпоставки 

производителите/ 

координаторите да не 

изпълняват задължението 

си, произтичащo от чл. 100 
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от ЗЕ, а именно да продават 

цялото количество 

произведена електрическа 

енергия на организирания 

борсов пазар. Анализ за 

периода от 01.01.2021 г до 

31.10.2021 г. на подадените 

графици към БНЕБ ЕАД, 

реализираните небаланси и 

данните от измерванията 

показва, че при някои от 

групите, участници в 

обединение на 

балансиращи групи,  над 

20% от произведената 

електрическа енергия нито 

е реализирана на борсовия 

пазар, нито е отчетена като 

небаланс в сетълмента на 

ЕСО ЕАД, а е използвана 

като вътрешногрупов обмен 

в обединението, което се 

постига чрез занижени 

графици за продажба, 

съответно покупка на 

отделните групи. 

По отношение прекалено 

ниските цени за излишък, 

този факт се дължи на  

обстоятелството, че 

офертите на всички 

доставчици на услугата 

регулиране надолу са около 

определената от Комисията 
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пределна цена от 0,00 

лв./MWh,  която не е обект 

на настоящото 

административно 

производство за изменение 

на ПТЕЕ. 

Относно изразените по долу 

опасения, че забрана за 

обединяване на 

балансиращите групи, в 

които участват ВЕИ 

производители, неминуемо 

ще се оцени като висок риск 

за инвестиции в България и 

ще понижи доверието на 

инвеститорите в законовата 

и регулаторната рамка за 

развитие на ВИ, следва да се 

отбележи, че на Комисията 

не са известни данни за 

наличие на подобни 

обединения на 

координатори на 

балансиращи групи сред 

държавите членки на ЕС, 

такива примери не са 

посочени и в становищата 

на нито една асоциация, 

нито на Европейската 

федерация на енергийните 

търговци (ЕФЕТ), което 

означава, че 

инвестиционният климат по 

отношение на ВЕИ в 
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България, спрямо ЕС, не се 

нарушава. Безспорен факт е, 

че за постигане на 

минимален финансов ефект 

от разходите за небаланси 

върху всеки един ВЕИ 

производител, определяща 

роля има активното участие 

на координатора на пазара в 

рамките на деня за 

оптимизиране на небаланса,  

а не толкова 

математическото нетиране в 

обединената балансираща 

група. Доказателство за 

горното твърдение е фактът, 

че към настоящия момент 

съществуват групи, които не 

са членове на обединената 

балансираща група и 

въпреки това предлагат по-

изгодни условия, съответно 

по-ниска цена за 

балансиране от такива, 

които са част от 

обединението. 

Чл. 56в 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. АСЕП се обявява против предложената 

промяна за забрана на възможността за 

обединение на балансиращи групи с общ 

финансов сетълмент, още повече в 

период, в който пазарите на електрическа 

енергия са под екстремен стрес, който 

рефлектира шоково върху всички 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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пазарни участници. Последното 

значително ще застраши финансовата 

ликвидност по веригата на доставки и ще 

дестабилизира пазара. 

АСЕП счита за погрешно схващането, че 

ЕСО ЕАД генерира допълнителни 

системни разходи вследствие на 

обединенията на балансиращи групи. 

Посочва, че финансовото нетиране в 

балансиращата група отговаря напълно и 

на физическото нетиране на небалансите, 

което следва да улеснява работата на 

системния оператор без да повишава 

разходите му за балансиране на 

електроенергийната система. Намира, че 

рязката и неочаквана регулаторна 

интервенция чрез премахване на 

определени съществуващи договорни 

отношения представлява нарушаване и 

на правото на свободно договаряне 

между пазарните участници при вече 

сключени договори, на база на които тези 

участници планират своята търговска 

дейност и поставят логични 

икономически очаквания. 

АСЕП счита, че подобна промяна няма 

да изпълни посочените в доклада цели, 

тъй като работата на независимия 

преносен оператор при 

администрирането на балансиращите 

групи не се облекчава, а напротив, 

утежнява се - повече на брой 

координатори, повече администрация, 

повече казуси, повече рискове за ЕСО 
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ЕАД. Отбелязва, че отношенията в 

рамките на такива обединения са 

напълно доброволни и са предмет на 

индивидуални търговски договори и 

нямат отношение към работата на 

оператора. Функцията на оператора е да 

балансира физическите сетълменти и да 

прехвърля разходите за тях към 

участниците, без да има отношение към 

финансовия сетълмент между 

участниците. 

АСЕП отхвърля изцяло посочените в 

доклада мотиви със следните аргументи: 

- „Окрупняването на групите не винаги 

се извършва със знанието на всички 

техни членове, а с еднолично решение на 

координатора на балансиращата група“ - 

следва да се има предвид, че 

отговорността по балансиране е 

прехвърлена от крайните клиенти върху 

избрания от тях координатор. 

Координаторът носи цялата отговорност 

как и при какви условия се балансира 

клиентът му, затова поема и всички 

разходи. АСЕП не е наясно да има 

оплаквания от страна на клиенти по този 

въпрос или реализирани смени на 

координатор с подобен мотив. 

- „Окрупняването на групите предполага 

и нов механизъм за преразпределение на 

небалансите, който е неясен“ - 

твърдението, че е механизмът е неясен, 

не е вярно, тъй като това е предмет на 

индивидуални търговски отношения 
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между главният координатор и 

подкоординаторите, които са уточнени в 

договори. 

- „Появява се допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 

балансиращия пазар и съответно 

допълнителни разходи“ - членуващите в 

АСЕП координатори не споделят 

твърдението, че балансирането на 

техните клиенти се оскъпява, а напротив, 

разходите се оптимизират. Посочва, че 

подобни твърдения на КЕВР и ЕСО ЕАД 

следва да бъдат придружени с подробни 

анализи на база симулации със задна дата 

за участие в обща група, публикувайки 

цени за излишък и недостиг, които биха 

се получили. В противен случай такова 

твърдение е неоснователно. 

- „Създава се труден процес на 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, при 

наличието на огромен брой участници на 

свободния пазар и очакваните нови 

клиенти със стандартизирани товарови 

профили и производители от ВИ“ - 

АСЕП уточнява, че контролът по 

изпълнение на ПТЕЕ е изцяло в ръцете 

на КЕВР, като ЕСО ЕАД следва да се 

придържа към лицензионните си 

функции. 

- „Главният координатор няма 

непосредствен контрол върху 

търговските участници и не може да 

реагира своевременно при възникване на 
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проблемни ситуации“ - главните 

координатори доброволно осъществяват 

тази дейност, като до момента АСЕП 

няма информация за постъпили 

официални оплаквания от главни 

координатори. 

- „Наблюдава се процес на създаване на 

мегагрупи, които блокират процеса на 

конкурентност между търговските 

участници“ - според АСЕП с подобна 

забрана координаторите на малки 

балансиращи групи ще загубят 

конкурентоспособност, защото разходите 

им за небаланси ще се увеличат. 

Излага и следните допълнителни 

аргументи против предложението за 

забрана на обединенията: 

1) Възможността за обединяване на 

балансиращи групи с главен координатор 

позволява оптимизиране на небаланси на 

различни по големина координатори на 

балансиращи групи и техните членове - 

производители и потребители на 

електрическа енергия. Ефектът от 

окрупняването е по-ефективно 

администриране, обмен на данни, 

нетиране на небаланси и по-ниски 

разходи за балансиране, които се 

заплащат от крайните клиенти и 

производителите чрез координатора им. 

2) Подкоординаторите с общ финансов 

сетълмент получават еднакви условия 

(цени за сетълмент), независимо от 

техния размер и се ползват от общия 
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ефект на групата; 

3) В резултат на обединенията на групите 

се подобрява конкуренцията в сектора, 

тъй като и по-малките подкоординатори 

могат да предложат изгодни пазарни 

условия за своите клиенти. 

В допълнително становище АСЕП 

посочва, че невъзможността за 

обединения ще понижи единичната цена 

за небаланс, но ще увеличи драстично 

количеството небаланси, заплащани към 

ЕСО ЕАД, респективно крайните разходи 

за балансиране на участниците в 

обединенията, които са преобладаващата 

част от потребителите според изнесените 

данни. 

Оспорва твърдението на ЕСО ЕАД, 

изразено по време на общественото 

обсъждане, че обединенията на 

координатори на балансиращи групи 

представляват уродливо окрупняване на 

пазара. Намира, че обединенията на 

практика вършат работата на ЕСО ЕАД и 

нетират позициите на участниците в тях 

преди да стигнат небалансите към 

оператора. Така ЕСО ЕАД получава по-

нисък нетен небаланс през обединенията, 

върху които количества се разпределят 

общите им разходи за балансиране. Без 

значение каква е единичната цена на 

недостига, разходите за балансиране на 

системата няма да се намалят през 

предложените промени в ПТЕЕ, а всеки 

отделен координатор ще има нетно по-
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високи разходи за балансиране на 

потребителите на електрическа енергия. 

АСЕП призовава да не се наказват 

потребителите на електрическа енергия 

заради поведението на отделни 

участници на пазара, свързани с 

изпълнението на чл. 100 от ЗЕ. Подобни 

нарушения следва да са предмет на 

контрол от страна на регулатора и 

публичните институции. АСЕП счита, че 

при вземане на решението си КЕВР 

следва да се ръководи от основен 

принцип заложен в Закона за 

енергетиката, а именно - баланса на 

интересите между участниците на пазара 

и енергийните предприятия. В тази 

връзка счита, че всички промени за 

отпадане на възможността за обединение 

на координаторите на балансиращи 

групи с общ финансов сетълмент следва 

да бъдат задължително съпътствани с 

необходимите промени в Методиката за 

определяне цените на балансиращата 

енергия, по начин, който да не позволява 

оказването на допълнителна тежест в 

крайните цени на електрическата енергия 

за потребителите. Отбелязва, че 

настоящият модел за изчисляване на 

цените за излишък и недостиг към 

момента не стимулира пазарните 

участници към реализиране на по-малко 

количество небаланс за системата, а 

единствено към минимизиране на 

разходите. Причината за това е 
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драстичната разлика между стойностите 

за излишък и недостиг, поради което 

масово търговските участници 

предпочитат да остават в недостиг. Тази 

практика ще продължава докато  

нормативно не се гарантира цените за 

излишък и недостиг на ЕСО ЕАД да 

бъдат еднакво раздалечени от борсовите 

цени на електрическата енергия, така че 

да стимулират постигането на по-ниски 

системни небаланси от страна на 

потребителите и координаторите на 

балансиращи групи. 

Чл. 56в 

Асоциация 

Хидроенергия 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според асоциацията въвеждането на 

подобни административни ограничения 

за координаторите на балансиращи групи 

ще повлияе силно негативно развитието 

на свободния пазар, тъй като такава 

забрана представлява съществено 

изменение на пазарните условия, при 

които се осъществява търговията и 

функционира балансиращият пазар. Това 

от една страна ще доведе до повишаване 

на разходите за балансиране и съответно 

цените за електроенергия на крайните 

клиенти, а от друга ще влоши 

конкурентната среда за осъществяване на 

дейността „координатор на балансираща 

група“ и ще бъдат затруднени процесите 

по либерализация на електроенергийния 

пазар. 

Отбелязва, че съществуващата до сега 

възможност за обединяване на 

Предложението се приема 

по принцип и е отразено, 

както следва: 

§ 83. Обединените с общ 

финансов сетълмент до 

влизане в сила на тези 

правила комбинирани и 

стандартни балансиращи 

групи следва да се приведат 

в съответствие с тези 

правила до 01.02.2022 г. 

§ 84. Тези правила са 

приети с решение по 

протокол № …… от ……… 

по т. ….. и влизат в сила от 

деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“ 

 

В останалата си част 

предложението не се 
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балансиращи групи представлява 

възможно най-ефективния начин за 

нетиране на небалансите, което от своя 

страна се отразява в постигане на по-

ниски разходи за балансиране. 

Премахването на тази възможност 

категорично ще доведе до значително 

увеличение на разходите за балансиране. 

Една от причините за това е, че цените за 

недостиг са обвързани с цените на пазар 

„Ден напред“ на Българската независима 

енергийна борса, а предвид нивата на 

цените на този пазарен сегмент и 

тенденцията те да останат толкова 

високи, разходите за балансиране 

безспорно ще се повишат. Друга причина 

за увеличаване на разходите за 

балансиране според сдружението е, че 

ако бъде премахната възможността за 

обединяване на балансиращите групи във 

всяка група ще останат по-малък брой 

участници, което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и следователно ръст на общия небаланс 

на групата. 

Асоциацията акцентира върху факта, че 

подобна забрана се предвижда да доведе 

до оттегляне на координатори, съответно 

търговци от пазара, няма да позволи да се 

оптимизират разходите за небаланси и 

ще се отрази негативно върху 

икономическата стабилност на сектора, 

която от своя страна ще се отрази в 

повишение на крайните цени на 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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електроенергията. 

Възразява срещу мотивите, изложени в 

доклада относно проекта на ПТЕЕ и 

подчертава, че е погрешно разбирането, 

че ЕСО ЕАД генерира допълнителни 

системни разходи в следствие на 

обединенията на балансиращите групи. 

Финансовото нетиране в балансиращата 

група отговаря напълно и на физическото 

нетиране на небалансите, което следва да 

улеснява работата на системния оператор 

без да повишава разходите му за 

балансиране на електроенергийната 

система. 

В допълнение към горното обръща 

специално внимание на липсата на 

какъвто и да било анализ как ще се 

отрази тази промяна на крайните клиенти 

и производителите, включени в мега 

групите - какъв процент клиенти и 

производители са обхванати от тези 

групи (според асоциацията те са 

преобладаващ процент от всички крайни 

клиенти и производители, включени в 

реално действащите балансиращи групи), 

изследван ли е въпросът какво ще е 

увеличението на разходите за 

балансиране за тези клиенти и 

производители (безспорен факт, тъй като 

с намаление на участниците се намалява 

и агрегацията на небалансите). 

На следващо място счита, че така 

предлаганите промени противоречат на 

принципа на оправданите правни 
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очаквания: предлаганата промяна се 

осъществява в средата на ценовия 

период, при наличие на действащи 

договори за покупко-продажба на 

енергия, сключени при действащата 

нормативна рамка. Подобно изменение 

на правната уредба рефлектира пряко 

върху установените правоотношения и 

налага тяхната промяна с всички 

последици от това и то през зимния 

сезон, което ще се отрази в равна степен 

негативно както върху доставчиците на 

енергия, така и върху крайните клиенти. 

Посочва, че съгласно чл. 23, ал. 1 от 

Закона за енергетиката, държавната 

политика в сектора следва да се 

реализира в съответствие с принципите 

за предотвратяване и недопускане на 

ограничаване или нарушаване 

конкуренцията на енергийния пазар, 

осигуряване на баланс между интересите 

на енергийните предприятия и 

потребителите, осигуряване на 

равнопоставеност между отделните 

категории енергийни предприятия, 

създаване на стимули за развитието на 

конкурентен пазар за дейности в 

енергетиката. 

В заключение настоява действащият 

режим на балансиране да не бъде 

променян, тъй като това ще има 

негативен ефект в следните направления: 

- Ще бъдат затруднени процесите на 

либерализация на електроенергийния 



 

 

 

стр. 72 от 307 

пазар; 

- Ще се повишат разходите за 

балансиране, което ще се отрази в 

повишена цена на електроенергията за 

крайните клиенти; 

- Ще бъде повлияна икономическата 

стабилност на сектора. 

Чл. 56в 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството предлага посочените 

изменения и допълнения да не се 

приемат, тъй като счита, че целените 

резултати няма да бъдат достигнати, а 

по-скоро ще се стигне до увеличаване на 

разходите за електроенергия на всички 

участници в балансирането. 

Посочва, че възможността за физическо 

нетиране на небалансите на участниците 

в една обединена балансираща група 

води до намаляване на разходите на 

крайните клиенти. Премахването на тази 

възможност ще доведе до фактуриране 

на индивидуални небаланси от ЕСО ЕАД 

на всички координатори, което ще 

увеличи крайния разход за 

електроенергия с 5-15%, срещу което 

увеличение, обаче, няма насрещна 

добавена стойност. В допълнение, с 

оглед планираното въвеждане през 2022 

г. на период на сетълмент от 15 минути, 

разходите за балансиране ще се увеличат 

още веднъж двойно, тъй като съставът на 

стандартната балансираща група няма да 

позволи оптимално нетиране. 

Според дружеството в момента ползите 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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от обединените групи са: стабилни и 

предвидими цени за разходите за 

небалансите, намаление на крайните 

разходи за електроенергията (индустрия, 

малък и среден бизнес, мрежови 

оператори, ВЕИ); свободно групиране на 

участниците според типа, размера и 

небаланса; привличане на инвестиции 

във ВЕИ и нови мощности - 

предвидимост на тази част от разхода 

при изготвянето на бизнес планове; 

смекчаване на последиците от пикови 

цени - благодарение на групите ефектът 

от високите цени не е двоен 

(едновременно висока цена за енергия и 

цена за балансиране). 

Чл. 56в 

ЕВН България 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че така 

предложените изменения, при 

запазването на тази огромна разлика 

между цените на „излишък“ и „недостиг“ 

и без конкретен план по въвеждане на 

единна цена за небаланси, ще доведат до 

значително увеличени разходи за 

небаланси, както на крайните клиенти, 

така също и на доставчиците на 

електрическа енергия, а и същевременно 

ще бъдат в противоречие на основната 

цел на тази част от ПТЕЕ - да мотивира 

потребителите чрез управление на 

товарите си да участват ефективно в 

процесите по балансиране на системата. 

Нещо повече, отпадането на чл. 56б, ал. 4 

и чл. 56в, ал. 6 директно противоречи на 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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заложените цели в чл. 56 от ПТЕЕ за 

формиране на балансиращи групи, а 

именно агрегиране на небалансите на 

търговските участници и смекчаване на 

икономическите последици от цените на 

балансиращата енергия. 

Относно начина на работа на тези 

обединения на балансиращи групи 

уточнява, че съгласно логиката на закона, 

разходите на ЕСО ЕАД за осигуряване на 

енергия за балансиране на системата не 

зависят от размера и броя на 

балансиращите групи. Целта на 

обединенията на балансиращите групи е 

да се намали количеството балансираща 

енергия, което се търгува с ECO ЕАД по 

силно наказателни цени, които нямат 

нищо общо с пазарната логика. В 

резултат, обединенията на 

балансиращите групи реализират 

спестявания, защото голяма част от 

небалансите им се нетират вътре в 

обединената група (т.е. един участник е в 

излишък, а друг е в недостиг - т.нар. 

„вътрешногрупов обмен“) и се търгува 

между участниците в групата. Имайки 

предвид и логиката на закона, че 

балансирането на системата и 

преразпределянето на небаланси не е 

дейност, от която трябва да печели както 

ECO ЕАД, така и координаторите, 

възниква логичният въпрос: защо ECO 

ЕАД иска да увеличи броя на 

координаторите, с които иска да търгува 
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и каква точно е целта на КЕВР с тази 

корекция? 

Позицията на дружеството е, че ако ще се 

забранява обединението на 

балансиращите групи, то задължително 

трябва да е съпроводено и с промени в 

механизма за ценообразуване на 

балансиращата енергия и то след 

задълбочена и широка дискусия, в която 

да се отчетат интересите на всички 

пазарни участници, а не само на един. 

Крайната цел следва да бъде 

въвеждането на единна цена, която да 

тежи само върху причиняващите 

небаланс в системата. Бърза и лесна 

междинна стъпка към този преход би 

могло да бъде изравняването на 

служебните цени, по които се търгува 

„нетингът“ в системата (ЦЕ+сл и ЦЕ-сл) 

със цената за съответния час на пазара 

„Ден напред“ (ЦЕ+сл = ЦЕ-сл = Цпдн 

във формулите за образуване на цените 

на излишъка и недостига по чл. 7 и чл. 8 

от Методиката за определяне на цени на 

балансираща енергия). Посочва, че с тази 

мярка ще се увеличат стимулите у 

участниците да бъдат максимално точни 

в прогнозите си, което от своя страна би 

довело до намаляване на активираната 

балансираща енергия от страна на ECO 

ЕАД (като количество и стойност). 

Добавя, че след въвеждане на 15 минутен 

сетълмент, е възможно да нараснат 

количествата небаланс, което при 
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запазване на настоящия балансиращ 

механизъм, особено ако е съчетано с 

приемане на забрана на обединенията на 

балансиращи групи, допълнително ще 

увеличи разходите за балансиране на 

крайните клиенти. 

В заключение подчертава, че в условия 

на финансови санкции както за 

участниците, подпомагащите баланса, 

така и за тези, причиняващи дисбаланс, 

практиката небалансите да бъдат 

нетирани между координаторите на 

стандартни балансиращи групи е 

единствената възможност обемът на 

разходите за тази енергия да бъде 

максимално ограничен за крайните 

клиенти. Като алтернатива на 

предложените изменения, предлага 

Комисията да обмисли промяна на 

начина на определяне на цените на 

небалансите, включително въвеждане на 

единна цена. 

Чл. 56в 

Алпик Енергия 

България 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че така 

предложените промени са опасни за 

пазара и ще доведат до ненужно, 

допълнително увеличение на крайната 

цена на електроенергията за 

мнозинството от потребители на 

свободен пазар. Горното се случва в 

ситуация на рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение, поради 

което спират или ограничават работата 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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си. Всяко допълнително покачване на 

цената на електроенергията в този 

период ще има още по-силен негативен 

ефект върху бизнеса в България. 

Ако бъдат приети предложените 

промени, дружеството очаква поредица 

от отрицателни ефекти върху работата на 

свободния пазар поради следните 

причини: 

- Увеличаване на количествата небаланси 

(заплащани по наказателни цени за 

небаланс) на пазарните участници като 

резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи 

поради ограничаване на възможностите 

за нетиране на небалансите; 

- Увеличаване на разходите за 

балансиране и по-висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

търговци и потребители; 

- Намаляване на конкуренцията, отпадане 

на по-малки доставчици и концентриране 

на участниците в няколко балансиращи 

групи, вкл. влошаване на възможностите 

малки и средни търговци да привличат 

клиенти; 

- Ограничаване на търговската свобода 

на доставчиците да предлагат 

разнообразен набор от услуги на своите 

клиенти, включително изгодни условя за 

балансиране. 

Отбелязва, че налагането на 

допълнителни забрани срещу 

обединяването на балансиращите групи е 
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стъпка в посока, обратна на 

либерализация на пазара на електрическа 

енергия. Разходите за балансиране са 

важни, защото те съставляват 5% - 10% 

от крайната цена на електроенергията, 

като традиционно и сезонно 

предпоставено са най-високи през 

зимните месеци. Цените на 

балансиращата енергия за недостиг са 

обвързани с цените на пазар „ден 

напред“ на БНЕБ ЕАД, което води до 

значително покачване и на разходите за 

балансиране. 

Посочва, че делегирането на небалансите 

на друг координатор е възможност, от 

която се възползват редица доставчици, 

защото по този начин намаляват 

разходите на членовете на своята група 

за балансиране, съответно имат 

възможности да предлагат конкурентни 

условия на своите клиенти. При отпадане 

на обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 

част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на малък на брой 

големи координатори, което ще доведе 

до състояние на олигопол при 

доставчиците на крайни клиенти на 

либерализирания пазар. 

Дружеството счита предложените 

промени за селективни, тъй като се 
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създава неравнопоставеност между 

участниците на регулирания и свободния 

пазар. Предлага се да отпадне 

възможността за общ финансов 

сетълмент само за стандартни и 

комбинирани балансиращи групи, които 

обхващат участниците на свободния 

пазар, но не и за специалните 

балансиращи групи, които покриват 

регулирания пазар. Последното е 

предпоставка за допълнително 

изкривяване на пазара и увеличаване на 

разликата между цената на 

електроенергията за небитовите 

потребители и тази за битовите. 

Уточнява, че разходите на ЕСО ЕАД за 

балансиране на системата няма по 

никакъв начин да се променят, докато 

разходите на пазарните участници ще се 

увеличат по административен път. Те ще 

имат намалени възможности за 

ефективно нетиране, което ще доведе до 

ръст на общия разход за небаланс на 

всички координатори на балансиращи 

групи. 

В допълнение обръща внимание, че 

предложените промени ще имат крайно 

негативен ефект върху разходите на 

балансиране на производителите на 

електрическа енергия от ВЕИ, тъй като 

дори в условията на настоящите ПТЕЕ, 

разходите за балансиране на ВЕИ 

производителите надвишават значително 

нивата в развитите европейски пазари. 
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Едно допълнително увеличение ще има 

крайно негативен ефект върху 

съществуващите ВЕИ в страната, както и 

ще доведе до отлив на нови ВЕИ 

инвестиции от България и ще постави 

под въпрос декарбонизацията на 

електроенергетиката в страната. 

Чл. 56в 

МЕТ Енерджи 

Трейдинг 

България ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството посочва, че съгласно 

действащите към момента ПТЕЕ 

съществува възможност за 

координаторите на балансиращи групи 

да делегират небалансите на друг 

координатор с цел намаляване разходите 

на членовете на балансиращата си група, 

както и намаляване на собствените 

административни разходи по 

осъществяване на дейността по търговия 

с електрическа енергия. От тази 

възможност се възползват почти всички 

търговци на българския електроенергиен 

пазар, като именно обединяването на 

балансиращите групи подпомага 

намаляването на разходите за 

балансиране на крайни клиенти, което от 

своя страна стимулира конкуренцията в 

тази област. Този краен резултат се 

дължи основно на различията в 

профилите на участниците в 

обединенията на балансиращи групи, 

което от своя страна води до ефективно 

прихващане на небалансите, респективно 

намаляване на общия небаланс за 

съответната група. Горепосоченият 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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механизъм за обединяване на 

балансиращи групи дава отражение 

върху ефективно намаляване на тежестта 

на разхода за балансиране при 

формиране на крайната цена за 

електрическа енергия за всички членове 

на групата, в т.ч. крайни клиенти, 

търговци и производители. 

Според дружеството премахването на 

възможността балансиращите групи да се 

обединяват с общ финансов сетълмент 

ще доведе до чувствително увеличение 

на крайната цена на електрическата 

енергия за по-голямата част от 

потребители на свободен пазар. Това се 

дължи на факта, че мнозинството от 

пазарните участници на пазара на 

електрическа енергия са част от 

обединения на координатори на 

балансиращи групи. Измененията на 

ПТЕЕ ще въздействат не само върху 

мнозинството координатори на 

балансиращи групи, но и върху 

производителите и стопанските 

потребители. 

Счита, че измененията ще доведат до 

съществен ръст в разходите за небаланси 

за всички пазарни участници и други 

негативни последици, които ще дадат 

отражение върху функционирането на 

свободния пазар. Основните аргументи в 

тази посока могат да бъдат 

систематизирани и обобщени, както 

следва: 
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1. Промените ще доведат до увеличаване 

на количествата електрическа енергия, за 

които ще се заплащат наказателните цени 

за недостиг и излишък, което 

увеличаване ще бъде приложимо към по-

голямата част участници на свободния 

пазар за електроенергия; 

2. От своя страна, по-големите 

количества на небалансите водят до по- 

високи разходи за балансиране и по-

висока крайна цена на електроенергията 

за производители, търговци и 

потребители, чиято основна задача, и то 

до момента успешно реализирана, е 

именно възможността балансиращите 

групи да се обединяват с общ финансов 

сетълмент; 

3. Отпадането на обединенията ще 

доведе до загуба на 

конкурентоспособност на доставчиците, 

особено на по-малките от тях, а от там - 

загуба на част от клиентите им. Така 

възможността за избор за участниците на 

свободния пазар ще намалее значително, 

следователно ще се наблюдава 

концентрация в групите на големите 

координатори. Видно е, че при такава 

реорганизация на пазара малките и 

средни компании ще загубят значителна 

част от клиентите си с оглед интереса им 

да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. 

4. Ще бъде ограничен един от основните 

принципи на пазара, а именно свободата 
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на доставчиците да предлагат 

разнообразни услуги на своите клиенти, 

в т.ч. изгодни условия за балансиране. 

В заключение отбелязва, че ако бъде 

приет предложеният ПИД на ПТЕЕ, ще 

се стигне до увеличение на количествата 

небаланси на повечето пазарни 

участници, в резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи. 

Намаляването на броя участници в 

балансиращите групи ще повлече след 

себе си по-малко възможности за 

нетиране на небалансите, респективно 

покачване на общия небаланс на групата. 

Чл. 56в 

Токи Пауър АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството изразява несъгласие с 

предлаганите промени и счита, че те са 

във вреда на потребителите, търговците и 

съществуващите законни и свободни 

обединения в балансиращи групи. 

Намира, че предложенията ще доведат до 

увеличение на общия разход, тъй като 

номинално цената за небаланси вероятно 

ще намалее (заради разпределението на 

небалансите на няколко генериращи 

небаланси пазарни субекта върху по-

голямо множество участници), но ще се 

увеличи количеството и общата 

стойността на тези небаланси, тъй като 

ще се фрагментира ненужно 

съществуващият балансиращ пазар. 

Обръща внимание, че подобен вид 

промени, освен всичко останало, само 

биха задълбочили и проблема с 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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предвидимостта и устойчивостта в 

сектора, доколкото се прави по средата 

на ценови период, без предварителна 

дискусия и без никакви конкретни 

изчисления и данни, които да са 

представени на заинтересованите страни. 

Апелира изчисленията и калкулациите, 

към които реферират от работната група 

и от ЕСО ЕАД, да бъдат направени 

публични, за да може да се коментира по 

тях по същество. 

Според дружеството ако дейността по 

балансиране в момента е толкова 

проблемна, колкото се твърди, защо 

търговците се обединяват в балансиращи 

групи с общ финансов сетълмент, вместо 

да извършват тази дейност директно към 

ЕСО ЕАД? Посочва, че ако има отделни 

пазарни участници с големи и 

неконтролируеми небаланси извън 

обединенията, които по неволя се 

балансират в ЕСО ЕАД, въпросът е 

всъщност на какво точно се дължат тези 

небаланси и как може да се подобрят, 

вместо техният ефект да се разпредели 

върху повече пазарни участници. 

По отношение аргумента, че в резултат 

от делегирането на небалансите от един 

координатор на друг, цената на 

недостига се увеличава през зимните 

месеци с около 15%, изтъква, че 

нарастването на цената на недостига през 

зимата е нормално сезонно явление, като 

то не е непременно свързано с начина, по 
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който се извършва балансирането. 

Счита твърдението, че окрупняването на 

групите не винаги се извършва със 

знанието на всички техни членове, а с 

еднолично решение на координатора на 

балансиращата група, за необяснимо, 

доколкото координаторите на 

балансиращи групи са оправомощени от 

клиентите за тази дейност, съответно те 

носят отговорност за нейното управление 

и осъществяване, включително чрез 

обединяване в по-голяма група, като не е 

публично известно да има оплаквания в 

тази връзка. 

Посочва, че механизмът за 

преразпределение на небалансите в 

рамките на обединенията не е неясен, а е 

договорно определен между съответните 

участници в обединенията. 

Счита за невярно твърдението за 

възникване на допълнителни разходи от 

появата на допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 

балансиращия пазар, тъй като практиката 

на пазара показва точно обратното и 

неслучайно масово участниците на 

пазара избират да влизат в подобни 

обединения. 

По отношение споменатата тенденция за 

смесване на ролите „координатор на 

балансираща група“ и „доставчик на 

електрическа енергия“ отбелязва, че 

всеки пазарен субект е свободен да 

извършва дейностите, за които е 
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лицензиран, като няма законови и 

регулаторни пречки едно и също 

юридическо лице да притежава няколко 

лиценза и да извърша повече от една 

дейности. 

Обръща внимание, че раздробяването на 

балансиращите групи с общ сетълмент 

още повече ще усложни процеса по 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, доколкото 

ЕСО ЕАД ще трябва да балансира по-

голям брой участници, чиито небаланси 

поотделно ще надхвърлят тези на 

досегашните обединения с общ 

сетълмент. 

Отбелязва също, че липсата  на 

непосредствен контрол върху 

търговските участници от страна на 

главния координатор, съответно 

невъзможността за своевременна реакция 

при възникване на проблемни ситуации, 

са фактически непреодолими при което и 

да е дружество, ако е в ролята на главен 

координатор, като предлаганите промени 

по никакъв начин не биха променили 

този факт. Предлага да се предприемат 

мерки в посока пазарно стимулиране на 

постигане на най-добър баланс и 

избягване на небаланси, а не 

непосредствен контрол. 

Намира, че ако конкуренцията страда от 

мегагрупите, това само по себе си е 

аргумент да не се създава само една 

група - тази в ЕСО ЕАД. Напротив, 
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съществуващата уредба на дейността 

дава възможност да се появят реални и 

по-ефективни алтернативи на ЕСО ЕАД, 

както и да се поддържа конкуренцията на 

пазара чрез осигуряване на възможности 

за по-ефективно и икономически изгодно 

балансиране. 

Според дружеството посоченото 

увеличение на цената на недостига, с 

което се ощетяват участниците извън 

групата (специалните групи и 

самостоятелните производители и 

потребители), означава, че има големи 

като тежест участници, системно 

изпадащи в голям недостиг и нямащи 

възможност да разделят разноските си с 

повече на брой други, но по презумпция 

по-точни или по-дисциплинирани 

участници. Предлаганите промени по 

същество биха наказали последните за 

сметка на първите, като по този начин би 

ги лишило от едно заслужено 

конкурентно предимство. 

По отношение изтъкнатото съображение 

за пасивно нетиране на небалансите в 

мегагрупата, което не допринася за 

понижение на разходите за балансиране, 

а само разпределяне на тези разходи 

върху по-ниска стойност на небалансите 

и оттук до увеличаване на цената на 

недостига, заявява, че това вероятно се 

дължи на факта, че понастоящем в ЕСО 

ЕАД има големи разходи за небаланси, 

които с предлаганите промени се цели да 
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се разпределят върху останалата част от 

пазарните участници. Счита, че за 

последното няма никаква логика и 

аргументи. 

Чл. 56в 

АНЕРГ АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според дружеството предложената 

промяна е поредният удар срещу 

производителите на енергия от ВЕИ. 

Отбелязва, че е клиент на координатор, 

който е част от такова обединение и 

цените за балансиране през последните 

години от както има обединения са далеч 

по-добри от тези, заплащани преди това. 

Ползите от тези обединения са много, 

изброява няколко, а именно: 

1. Обединяването на стандартни 

балансиращи групи (СБГ) с общ 

финансов сетълмент реално дава 

възможност за обмен на небаланси 

между голям брой участници от 

различни балансиращи групи и с 

различен характер на потребление и 

производство. 

2. По-добрата агрегация на небалансите 

неминуемо води до по-добри цени за 

излишък и недостиг в балансиращите 

групи и съответно по-ниски разходи за 

балансиране за стопанските потребители 

и производители на електроенергия. 

3. Поради факта, че разходът за небаланс 

при ВЕИ производителите е съществен 

дори и сега, това ще даде предимство при 

даването на добри цени на няколко 

големи групи и ще намали 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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конкуренцията между търговците. 

Чл. 56в 

Асоциация за 

производство, 

съхранение и 

търговия с 

електроенергия 

(АПСТЕ) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. АПСТЕ счита, че преди приемането на 

проекта за изменение и допълнение на 

ПТЕЕ, предложените в него промени по 

отношение на балансиращия пазар - 

включително във връзка с ограничаване 

на възможността за обединяване на 

различни балансиращи групи с общ 

финансов сетълмент - трябва да бъдат 

консултирани с широк кръг 

заинтересовани страни, да се направи 

оценка за въздействието им върху 

различните пазарни участници, както и 

да се предвиди преходен период за 

регулиране на заварените положения и 

адаптиране на договорните отношения, 

които ще бъдат засегнати от 

регулаторната промяна. 

Очаква тези промени значително да се 

отразят на съществуващи договорни 

отношения, на базата на които 

участниците на пазара на електроенергия 

планират и осъществяват своята дейност. 

Посочва, че разходите за балансиране 

формират между 5% и 10% от крайната 

цена на електроенергията, което би могло 

да доведе до повишаване на цената и за 

крайните потребители. С оглед на 

екстремното и трайно увеличение на 

цените на електрическата енергия на 

свободния пазар през последните месеци, 

е ключово промените в ПТЕЕ да не 

оказват допълнителен ценовия натиск 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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върху потребителите. 

Счита също, че е важно да се направи 

детайлна оценка какъв ще е ефектът 

върху облекчаване на работата и 

разходите на останалите пазарни 

участници, както и какво ще е 

отражението върху координаторите на 

балансиращи групи, а оттам и върху 

техните клиенти. 

Намира за важно да бъде представен 

технико-икономически анализ как 

промените ще гарантират 

разпределението на небалансите по 

прозрачен и недискриминационен начин, 

и какви ще са ползите за другите 

участници на пазара извън ECO ЕАД. 

Посочването на такъв механизъм, както и 

предоставянето на данните и 

предварителните симулации, въз основа 

на които е преценено, че тези промени 

биха намалили разходите за балансиране 

на системата за всички участници, е 

ключово, за да се прецени ефектът от 

предложените промени върху пазарните 

участници. 

Посочва, че делегирането на небалансите 

на друг координатор е възможност, от 

която се възползват редица доставчици, 

защото по този начин намаляват 

разходите на членовете на своята група 

за балансиране, а и защото намаляват 

собствените си административни разходи 

за извършване на подобна дейност. 

Обединяването на балансиращите групи 
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спомога за намаляване на разходите за 

балансиране на крайни клиенти и 

производители. Това се постига, тъй като 

различни потребители и производители 

могат свободно да се обединяват в 

подгрупи, под шапката на един общ 

координатор. Поради разнообразните 

профили на участниците в тези 

обединения на балансиращи групи се 

получава ефективно нетиране на 

небалансите и намаление на общия 

небаланс. Крайният резултат е 

реализиране на спестявания и намаляване 

на тежестта на разходите за балансиране 

при формиране на крайната цена за 

електрическа енергия за всички членове 

на групата - крайни клиенти, търговци и 

производители. 

Според асоциацията съществуват 

опасения, че предложените промени ще 

доведат до увеличение на количествата 

небаланси при повечето пазарни 

участници, защото балансиращите групи 

ще бъдат фрагментирани. Поради 

ограничените възможности за нетиране 

на небалансите е възможен ръст на 

общия небаланс на всяка от групите. 

Това би довело до по-големи количества, 

за които ще се заплаща електроенергия 

по цени за недостиг и излишък. 

При отпадане на обединенията, по-

малките балансиращи групи е възможно 

да загубят конкурентното си предимство, 

което ще доведе до отлив на клиенти към 
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големите координатори. Подобен ефект 

би довел до увеличаване на пазарната 

концентрация, вместо до нейното 

ограничаване. 

За да се избегне пазарната концентрация, 

АПСТЕ обръща внимание на модела 

възприет в Румъния, който дава 

възможност балансиращите групи да 

обединяват до 30% от пазарните 

участници. Намира, че въвеждането на 

подобна разпоредба в ПТЕЕ би 

адресирала голяма част от опасенията, 

изразени по отношение на ПИД на ПТЕЕ, 

и би създала предпоставка за пазарна 

конкуренция между координаторите, при 

запазване на прозрачни и 

недискриминационни механизми за 

разпределение на небалансите между 

отделните участници. 

Чл. 56в 

Българска 

федерация на 

индустриалните 

енергийни 

консуматори 

(БФИЕК) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. БФИЕК възразява срещу предвидената 

забрана за обединяване на стандартните 

балансиращи групи в общ финансов 

сетълмент с аргумента, че това 

обединяване позволява по-оптимизирано 

нетиране на небалансите на търговските 

участници, което от своя страна намалява 

и общия разход за небаланс. Счита, че 

налагането на тази забрана ще доведе до 

нарастване на разходите за балансиране 

на потребителите, които са сред 

елементите, образуващи крайната цена 

на електроенергията. Така ще се стигне 

до нарастване на крайните разходи за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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електроенергия, което е още по-

неприемливо в настоящата ситуация на 

екстремни борсови цени. 

Чл. 56в 

Българска 

фотоволтаична 

асоциация 

(БФА) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според БФА с подобна промяна няма да 

бъдат постигнати целите на обявените 

антикризисни мерки с оглед високите 

цени на електрическата енергия. На 

практика в ЕСО ЕАД ще се концентрира 

значим финансов ресурс, като паралелно 

с това двойно ще се увеличат разходите 

за балансиране на производителите на 

електрическа енергия от слънчева 

енергия. 

Отбелязва липсата на извършена оценка 

на въздействието на нормативния акт, 

която да гарантира, че предлаганата 

нормативна промяна съответства на 

целите на предложената или 

реализираната промяна в регулирането 

на обществените отношения. Оценката 

на въздействието се извършва при 

зачитане на принципите на откритост, 

обоснованост, съгласуваност със 

заинтересованите страни, 

пропорционалност, ефикасност и 

ефективност, които са основни 

принципи, които трябва да се спазват при 

изработването на нормативни актове 

(включително тяхното изменение), 

съгласно чл. 26 ЗНА. 

Посочва също, че в доклада не е 

определен и описан по категоричен и 

ясен начин проблемът, който следва да 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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бъде решен, не са установени целите, 

които да бъдат постигнати, не са 

формулирани варианти на действие, 

водещи до решаване на проблема, не са 

оценени въздействията на тези варианти. 

Липсва анализ за отражението и ефекта 

на предлаганите промени върху крайните 

клиенти и производителите или 

координаторите, както и анализ относно 

разходите за балансиране, каква част от 

крайната цена на електроенергията 

съставляват те, отражението върху тях 

през настоящия есенно-зимен сезон и др. 

По отношение намаляването на цената за 

недостиг с около 15% - 20% за всички 

пазарни участници посочва, че 

резултатите от извършените съвместно с 

ЕСО ЕАД симулации на сетълмент без 

обединения не са публични и очевидно 

симулациите не са извършвани с участие 

и на други енергийни дружества, за да 

има критичен анализ от позицията на 

опита и различна търговска гледна точка. 

Резултатите от подобни симулации, 

както и цени за излишък и недостиг, 

които са се получили, не са били 

подложени на каквото и да е обсъждане с  

участниците на електроенергийния пазар 

като заинтересовани страни, за които ще 

бъдат преките търговски последици. 

Липсва какъвто и да било анализ за 

отражението на така предложените 

промени върху крайните клиенти и 

производителите на енергия, което е 
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изключително съществен момент, тъй 

като над 90% от ВЕИ производителите са 

в балансиращи групи, при които се 

ползва т.н. обединяване чрез финансов 

сетълмент. Обръща внимание, че ВЕИ 

производителите и при най-точната 

прогноза не могат обективно да снижат 

до минимум небалансите, които са 

резултат от непостоянството на 

ползвания ресурс: слънце и вятър. При 

фрагментирането на балансиращите 

групи реалният резултат ще е 

повишаване на разходите за небаланси за 

крайните клиенти и за производителите, 

ползващи възобновяема енергия. По този 

начин Комисията ще ограничи 

конкуренцията на пазара. 

Счита, че твърденията на Комисията, 

изложени в доклада, не са подкрепени с 

данни и анализи. От друга страна, намира 

за безспорен факт, че наличието на 

повече и разнообразни участници в 

дадена балансираща група позволява 

чрез агрегиране на небалансите на 

участниците в такава група, да се 

намалят разходите за небаланс за 

крайните клиенти и за производителите. 

Крайните клиенти и производителите са 

заинтересовани от по-голямо агрегиране 

на небалансите, а не обратното. 

Подчертава, че премахването на 

възможността за обединяване чрез общ 

финансов сетълмент на комбинираните 

балансиращи групи, като краен резултат 
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ще доведе до отпадане от пазара на тези 

групи, значително увеличаване на 

разходите на производителите от ВЕИ с 

инсталирана мощност до 500 kW и 

практически липса на избор относно 

прехвърляне на отговорността за 

балансиране. 

Поставя акцент върху обстоятелството, 

че чрез предлаганите промени се постига 

административна намеса на регулаторния 

орган във вече сключени договори на 

участниците на пазара, което 

представлява и нарушаване на правото на 

свободно договаряне между тях. 

Промяната се извършва при наличие на 

вече сключени и изпълнявани договори 

за настоящия ценови период и същата ще 

доведе до предоговаряне, което има 

негативен ефект за всички участници: 

търговци/координатори, производители и 

крайни клиенти. В допълнение счита, че 

така предложената промяна противоречи 

на правната логика - не е предвиден 

какъвто и да било преходен период в ПЗР 

на ПИД на ПТЕЕ (правно невъзможно е 

забраната да влезе в сила от датата на 

публикуване на правилата в Държавен 

вестник), което е допълнителен аргумент, 

че не е направен необходимия анализ 

относно отражението на предлаганите 

изменения върху сектора и как това ще 

се отрази на сключените вече договори. 

В този аспект, дори и КЕВР да наложи 

предлаганата промяна, въпреки 
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възраженията на пазарните участници, 

следва да бъде предвиден преходен 

период до края на настоящия ценови 

период, с оглед осигуряване на поне 

минимален стабилитет на договорните 

отношения в сектора. 

На следващо място посочва, че с 

предложените промени се изпраща 

сигнал за несигурност и непредвидимост 

на регулаторната среда. Приемането на 

изменение на правилата в предложения 

вариант ще доведе до увеличение на 

разходите за балансиране и съответно до 

увеличение на крайната цена на 

електроенергията, като всяко 

допълнително покачване на цената в този 

период ще има още по-силен негативен 

ефект върху българските потребители. 

В резултат на принудителното 

раздробяване на балансиращите групи 

ще се увеличат количествата небаланси 

на пазарните участници - производители, 

търговци и най-вече крайни клиенти, тъй 

като тези групи ще са със значително по-

малък брой участници, а това предполага 

ограничени възможности за нетиране на 

небалансите и ръст на общия небаланс на 

групата. Подобна промяна ще доведе до 

отпадане на по-малки доставчици и 

концентриране на участниците в няколко 

балансиращи групи, а доставчиците на 

балансираща енергия, които са едва 

няколко централи, ще могат да предлагат 

електроенергията си на определени от 
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тях цени. Всичко това от своя страна ще 

ограничи конкуренцията в сектора. 

Предвид посоченото по-горе, предлага да 

отпаднат т. 3 на § 25, т. 4 на § 26 и § 29 от 

проекта на ПИД на ПТЕЕ. 

Чл. 56в 

Ей И Ес Гео 

Енерджи ООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че предложената 

забрана комбинирани и стандартни 

балансиращи групи да се обединяват 

чрез общ финансов сетълмент ще доведе 

до необосновано увеличение на 

разходите за небаланс на 

производителите, ползващи 

възобновяема енергия, особено на тези от 

вятър. Поради спецификата на източника 

на енергия, вятърните централи трудно 

прогнозират производството си дори час 

напред, което води до високи разходи за 

балансиране. Намира, че участието в 

обединение на балансиращи групи 

заедно с други производители и крайни 

клиенти, всеки със специфичните си 

небаланси, е единствената възможност за 

намаляване на разходите за небаланс на 

производителите на енергия от вятър 

чрез нетиране на небалансите вътре в 

групата. Допълва, че тази възможност за 

нетиране на небалансите с небалансите 

на вятърните паркове води и до 

намаление на разходите за балансиране 

на другите участници в тези групи, 

включително и множество крайни 

клиенти на електроенергия. Поради тази 

причина отпадането на възможността за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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общ финансов сетълмент ще доведе до 

увеличение на техните разходи, тъй като 

дори при спад в цената за недостиг, то 

това все пак ще представлява увеличение 

спрямо цената за недостиг, постигната 

вътре в тези групи. Очаква финансовият 

резултат на дружеството да се влоши с 

над 2 милиона лева годишно или 

приблизително 8 лева повече на 

произведен MWh. 

Обръща специално внимание на факта, 

че промените се предлагат без да е 

изследван ефектът върху всички 

участници на пазара на електрическа 

енергия и в този смисъл счита, че 

изготвените изменения не съответстват 

на принципите, заложени в Закона за 

нормативните актове (чл. 26). 

Твърденията, че независимият преносен 

оператор (НПО) е подготвил анализ, не 

намира никакво отражение в доклада, а и 

този анализ не е публично известен и не 

е предоставен на участниците на пазара. 

Посочва, че дори и да е налице 

„симулация“, която показва евентуално 

намаление на цена недостиг на НПО, 

няма никакъв анализ как предлаганата 

промяна ще се отрази на крайните 

клиенти и на производителите на 

енергия, които са част от сега 

съществуващите балансиращи групи, 

обединени от общ финансов сетълмент, 

по-конкретно: 

- Не е налице отговор на въпроса какъв 
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процент крайни клиенти и 

производители са включени в 

обединенията на балансиращи групи и 

какъв ще е ефектът върху тях. 

- Как ще се отрази на търговците, 

крайните клиенти и производителите 

подобно изменение при наличие на 

сключени и действащи договори, тъй 

като договарянето в сектор енергетика се 

извършва за едногодишния ценови 

период от 1 юли на съответна година до 

30 юни на следващата година. Нещо 

повече, така както са предвидени 

промените в правилата, забраната ще 

бъде факт от датата на публикуване на 

изменението в Държавен вестник. 

Подобна правна уредба е невъзможна за 

изпълнение - същата изисква 

прекратяване на договори за обединяване 

чрез общ финансов сетълмент, 

сключване на договори с НПО и 

предоставяне на гаранции, предоговаряне 

между участниците на пазара на 

електрическа енергия. Намира за 

необходимо да се обмисли преходен 

период, като този период трябва да бъде 

до началото на следващия ценови период 

- 1 юли 2022г. 

В заключение  предлага да отпаднат т. 3 

на § 25, т. 4 на § 26 и §29 от проекта на 

ПИД на ПТЕЕ, със следните обобщени 

мотиви: 

- Предлаганото изменение на ПТЕЕ няма 

да доведе до намаляване на разходите за 
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небаланс на крайните клиенти и 

производителите, а напротив - ще има 

обратен негативен ефект; 

- Подобно увеличение на разходите за 

небаланси несъмнено ще бъде отчетено и 

от потенциалните инвеститори във ВЕИ 

проекти и съответно ще възпрепятства 

или забави постигането на целите на 

България за намаляване на емисиите 

парникови газове; 

- Невъзможността за общ финансов 

сетълмент ще постави в по-

неравностойно положение много 

търговци на електроенергия, които през 

тези финансови обединения имаха 

възможност да заплащат разходи за 

балансиране близки до тези на най-

големите търговци на пазара. Като 

потенциална последица от подобно 

изменение може да се приеме намаляване 

на конкуренцията между 

търговците/координаторите на 

балансиращи групи и отпадане от пазара 

на съществена част от тези участници; 

- Увеличението на разходите за 

балансиране на координаторите на 

балансиращи групи, поради тяхното 

фрагментиране, би дестабилизирало 

финансовото им състояние, а оттам ще 

бъде поставена под риск финансовата 

стабилност на електроенергийната 

система чрез натрупване на 

необслужвани задължения. 
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Чл. 56в 

Енерджи МТ 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Дружеството счита, че прокламираното, 

както в доклада към правилата, така и в 

пресата, намаляване на цените на 

недостиг, е заблуждаващо и неотчитащо 

реалните ефекти, до които ще доведе 

предлаганата забрана. Според него дори 

твърдението на ЕСО ЕАД за намаляване 

с 20% на цените за недостиг да е вярно, 

те не са проблем, който да води до 

увеличаване на разходите за 

балансиране. Доказателство за това е, че 

за месец октомври в 40% от часовете 

цените за недостиг са по-ниски от цените 

на БНЕБ ЕАД за същия съответен час. 

Посочва, че противно на твърденията на 

ЕСО ЕАД разходите за небаланс на 

координаторите не зависят основно от 

цените за недостиг, а от изключително 

несправедливите цени за излишък, 

вариращи в диапазон от 0 до 20 лв. или 

около 11 лв. средно за октомври. Именно 

в това е голямата полза от обединения за 

всички пазарни участници - 

справедливите цени при обмен, както на 

излишък, така и на недостиг. При 

сегашните високи цени на борсата 

именно нереално ниските цени за 

излишък са големия проблем на всички 

участници. В тази връзка дава следния 

пример: 

- ако един координатор доставя на малък 

клиент 10 MWh за месец и има 10% 

небаланс в посока излишък, т.е. закупил 

е 11 MWh от борсата за този свой клиент 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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при средна цена на борсата от 380 лв., а 

цената на излишък на ЕСО ЕАД е 11 лв., 

то за този 1 MWh излишък 

координаторът ще направи разход от 369 

лв. - 1 MWh * (380 - 11) = 369 лв. Ако 

разпределим тези 369 лв. върху реалната 

консумация на клиента, а именно 10 

MWh се получава, че разходът за 

небаланс, който е реализирал 

координаторът за обслужването на този 

клиент, е близо 39 лв./MWh. В момента 

стандартната надбавка на 

координаторите е около 10-15 лв./MWh, 

предвид което увеличаването на 

разходите е в пъти. 

Обръща внимание, че най-силно 

засегнати от изменението ще бъдат 

производителите от вятърни 

електроцентрали, които преди 

съществуването на обединения са 

заплащали около 35-40 лв./MWh. В 

момента масовата цена, която имат този 

тип производители, е в рамките на 15-20 

лв./MWh. 

Подчертава, че ако цените за излишък 

останат в порядъка 0-20 лв., това ще 

принуди всички пазарни участници да 

стоят умишлено в позиция на недостиг, 

надявайки се на ниските цени, 

прогнозирани от ЕСО ЕАД и да попаднат 

в тези 40% от часове, които са по евтини 

дори от борсата. При това положение 

всички ще бъдат в недостиг и анализът 

на ЕСО ЕАД за по-ниски цени се явява 
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необективен и необоснован. 

С оглед на всичко гореизложено счита, 

че с предложената промяна ще се развали 

един работещ механизъм, без яснота от 

последствията, които произтичат и без 

анализ за въздействието върху целия 

пазар. 

Чл. 56в 

Европейска 

федерация на 

енергийните 

търговци 

(ЕФЕТ) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според ЕФЕТ нетирането на небалансите 

с и между балансиращите групи 

намалява цените за крайните 

потребители. Множество участници на 

пазара (производители, търговци, крайни 

потребители) в България могат да се 

обединят в една балансираща група. В 

такива случаи, балансиращата група 

действа като отговорна страна по баланса 

(ОСБ) за всички членове на групата под 

надзора на координатора на 

балансиращата група (КБГ). Вътре в 

групата, небалансите на отделните 

участници са нетирани, така че само 

дългата или кратката позиция на групата 

като цяло да се взема предвид от 

оператора на преносната система (ОПС), 

а не индивидуалните позиции на 

членовете на групата. Балансиращите 

групи, съставени от членове с различни 

профили на генериране и консумация, 

обикновено са много ефективни в 

намаляването на индивидуалните 

небаланси в българската 

електроенергийна система. 

Освен това, когато координатор 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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контролира няколко балансиращи групи, 

има възможност да нетира небалансите 

между тези балансиращи групи. Това 

увеличава ефективността на нетирането и 

позволява на координаторите на по-

малките балансиращи групи да предлагат 

конкурентни услуги на своите членове. 

Нетирането на небалансите в рамките на 

и между балансиращите групи 

ограничава степента, до която отделните 

участници на пазара са индивидуално 

изложени на небалансирани цени и  

цената на небалансите, което евентуално 

се поема от крайните потребители, и 

намалява значително излагането на 

участниците на пазара на небалансирани 

цени по отношение на обема. По-малкият 

брой небаланси за участниците на пазара 

им позволява да осигуряват 

електроенергия на по-конкурентни цени 

на крайните потребители. 

Отбелязва, че премахването на 

небалансите между балансиращите групи 

заплашва производството на енергия от 

възобновяеми енергийни източници, тъй 

като възможностите за нетиране ще 

бъдат ограничени до небалансите в 

рамките на отделните балансиращите 

групи. В допълнение посочва, че 

нетирането на небалансите между 

балансиращите групи е единственият 

механизъм, който позволява 

оптимизация на производството на 

енергия от възобновяеми енергийни 
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източници и потреблението на базата на 

портфолио в България. В действителност, 

българските производители на енергия от 

възобновяеми енергийни източници с 

капацитет на производство равен на или 

по-висок от 500 kW, са задължени да 

продават изключително на българската 

енергийна борса БНЕБ ЕАД – както за  

спот, така и за форуърдни трансакции. 

Координаторите на балансиращи групи, 

които управляват няколко балансиращи 

групи, могат да предлагат благоприятни 

условия за сключване на договор за 

производители на енергия от 

възобновяеми източници, тъй като могат 

по-лесно да управляват производството 

на множество междинни генераторни 

единици. Обединяването на 

производството на енергия от 

възобновяеми източници през един 

координатор между няколко 

балансиращи групи следователно е 

широко разпространена практика в 

България, за разлика от директния търг 

на БНЕБ ЕАД, който е много скъп и 

непрактичен за повечето производители 

на енергия от възобновяеми източници. 

Освен това негативните ефекти от 

премахването на възможността за 

нетиране на небалансите между 

балансиращите групи биха били 

допълнително увеличени, предвид 

ограничението от 30% на годишното 

производство на енергия от 
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възобновяеми източници, което може да 

бъде концентрирано в една балансираща 

група. 

Влизането в сила на измененията, 

предложени от КЕВР, ще означава, че 

балансът на системата ще бъде лишен от 

оптимизация и балансиращата цена ще се 

повиши за по-голямата част от 

участниците. За производителите на 

енергия от възобновяеми източници, 

които досега са разчитали 

координаторите на балансиращите групи 

да нетират небалансите в рамките на и 

между балансиращите групи, промените 

ще бъдат още по-вредни с намаляването 

на тяхната способност да оптимизират 

производството на базата на портфолио. 

Премахването на нетирането на 

небалансите между балансиращите групи 

ще доведе вероятно до изместването на 

производителите на енергия от 

възобновяеми източници към по-големи 

балансиращи групи, намалявайки по този 

начин конкуренцията и повишавайки 

бариерата за навлизане на българския 

пазара за малките оператори на енергия 

от възобновяеми източници. Освен това, 

ще намалеят възможностите за много 

търговци, които обикновено са 

координатори на балансиращи групи, да 

привличат производители на енергия от 

възобновяеми източници и други 

клиенти поради невъзможността да 

осигурят ефективни балансиращи услуги. 
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В обобщение ЕФЕТ посочва, че не 

успява да разбере мотивите на КЕВР да 

премахне възможността за нетиране на 

небалансите между балансиращите 

групи. Нетирането на небалансите в 

рамките на и между балансиращите 

групи няма негативен ефект върху 

сигурността на системата, а всъщност 

има много предимства, в т.ч. по-ниски 

балансиращи разходи за индустрията, 

клиентите от домакинствата и 

производителите на електрическа 

енергия; общ изравнителен ефект върху 

цените на енергията чрез поддържане на 

ниски такси за небалансите; възможност 

за инсталациите на възобновяеми 

източници на енергия да оптимизират 

продажбата на своето производство и да 

спазват недобре създаденото задължение 

за борсова търговия на БНЕБ ЕАД. 

Напомня, че нетирането на небалансите в 

рамките на и между балансиращите 

групи работи успешно през изминалите 

пет години, като е доказало своята 

добавена стойност за системата и пазара. 

Моделът също така е в пълно 

съответствие с чл. 5, пар. 1 на Регламент 

(ЕС) 2019/943, който позволява 

договорно делегиране на балансиращата 

отговорност на отговорна страна по 

баланса по избор. 

Предвид посоченото по-горе, предлага да 

отпаднат т. 3 на § 25, т. 4 на § 26 и §29 от 

проекта на ПИД на ПТЕЕ. 
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Чл. 56в 

Гражданска 

платформа 

Изправи се.БГ 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Сдружението не приема предложените 

промени в ПТЕЕ, координаторите на 

стандартни балансиращи групи да нямат 

право да обменят своите небаланси 

помежду си, и така да намаляват 

разходите си за балансираща енергия, 

която ако не могат да обменят помежду 

си, ще трябва да купуват или продават 

от/на ЕСО ЕАД съответно на много 

висока или много ниска цена, защото 

ЕСО ЕАД не е производител на енергия. 

По този начин дефицитът на 

балансираща енергия ще се запълва от 

централите, за които публично е 

известно, че са собственост на 

определени лица, които редовно 

„печелят“ търгове за разполагаемост на 

мощностите за регулиране на честота и 

обменни мощности. 

Счита, че ако КЕВР приеме 

предложените изменения и допълнения 

на ПТЕЕ, те ще доведат до увеличение на 

цените на електрическа енергия на 

крайните потребители най-малко с 10%, 

поради следните причини: 

- цялата балансираща електрическа 

енергия ще трябва да се купува или 

продава от/на ЕСО ЕАД на много високи 

или ниски цени, вместо балансиращите 

групи да си я обменят; 

- цената на електрическата енергия 

„недостиг“ може да расте 

неконтролируемо, защото има ограничен 

брой централи, които са доставчици на 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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такава енергия. 

Чл. 56в 

Компания за 

енергетика и 

развитие ООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според дружеството направеното 

предложение в своята същност е 

базирано на идеята, че общият разход за 

балансиране на електроенергийната 

система се дели на небалансите, 

предизвикани от пазарните участници, и 

така се формира цената за недостиг. 

Следователно, както твърди КЕВР, 

цената ще се намали, ако в знаменателя 

(това са небалансите) числото е по-

голямо, то и единичната цена ще бъде по-

ниска, т.е. колкото по-големи небаланси, 

толкова по-ниска ще бъде единична цена 

или с намаляване на агрегирането и 

цената за недостиг съответно ще се 

намали. Счита, че подобна насока за 

пазарно поведение на балансиращите 

групи е неправилна. 

Посочва, че при производителите от ВЕИ 

небалансът се дължи на случайни 

метеорологични събития, а при крайните 

клиенти се дължи също на такива 

случайни и непредвидими събития, които 

влияят на техните графици. И двете се 

характеризират със средно квадратични 

отклонения и се описват с функция от 

втори порядък. В тази връзка намира, че 

най-силният фактор за намаляване на 

небалансите в системата е агрегирането, 

а то най-добре се постига при агрегиране 

на графиците на повече крайни клиенти и 

производители. Това постигат пазарните 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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обединения на разнородни балансиращи 

групи в един общ финансов сетълмент, 

при разпределението на разходите и 

приходите от балансиране. В края на 

този процес, крайните клиенти плащат 

по-малко, както и производителите, тъй 

като агрегират своите небаланси. 

Посочва, че предложението, което се 

прави, е за увеличаване на небалансите  

поради ограничена възможност за 

агрегиране, за да се намали цената за тях. 

Такава регулация ще увеличи разходите 

на крайните клиенти и на 

производителите на електрическа 

енергия в крайно неподходяща ценова 

конюнктура. 

Обръща внимание, че според нормата на 

чл. 26 от ЗНА „изработването на проект 

на нормативен акт се извършва при 

зачитане на принципите на 

необходимост, обоснованост, 

предвидимост, откритост, съгласуваност, 

субсидиарност, пропорционалност и 

стабилност“, но предложените промени 

от КЕВР не съответстват на тези 

законови принципи. 

Намира изложените от КЕВР мотиви в 

доклада за необосновани и непочиващи 

на реален и достоверен анализ за 

отражението на тези промени върху 

крайните клиенти и производители. В 

доклада липсват данни относно 

разпределението на производители и 

крайни клиенти в различните 
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балансиращи групи и отражението на 

предлаганото изменение върху тях. КЕВР 

приема (без приложени анализи), че 

цените, формирани от независимия 

преносен оператор, биха били по- ниски, 

ако не се формират в т.н. мегагрупи. От 

една страна, без приложен анализ, това е 

само твърдение, но този проблем има и 

друго по-важно измерение: отражението 

на фрагментирането на балансиращите 

групи върху производителите и крайните 

клиенти. 

Според дружеството КЕВР не предоставя 

ясни и подкрепени със съответен анализ 

отговори на следните въпроси: ще доведе 

ли забраната за общ финансов сетълмент 

на комбинирани/стандартни групи до по-

добър резултат (по-ниски енергийни 

небаланси; енергийно спестяване) за 

участниците в настоящите обединения на 

групи; колко са участниците 

(производители и крайни клиенти) в тези 

обединения и какъв е техният процент от 

всички участници на пазара. Счита, че 

отговорите на тези въпроси ще дадат 

ясна картина на реалната ситуация. 

Посочва, че ощетени от подобно 

изменение на правилата ще бъдат 

преобладаващ процент от крайните 

клиенти и почти 100% от 

производителите, ползващи 

възобновяеми енергийни източници. 

Подчертава, че наличието на повече и 

разнообразни участници в дадена 
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балансираща група е факторът, чрез 

който се осъществява намалението на 

разходите за небаланс за крайни клиенти 

и производители (чрез агрегиране на 

техните небаланси), което е доказано по 

безспорен начин от всички анализи и 

постигнати резултати от 2014 г. досега. 

Счита, че чрез правната възможност за 

делегиране на небалансите от един 

координатор на друг координатор, се 

гарантира и възможност за множество 

доставчици на енергия на пазара и 

създаване на конкурентна среда при 

продажбата на електрическа енергия. 

Отбелязва, че предложението за 

изменение на ПТЕЕ, в средата на ценови 

период и при действащи договори за 

покупка/продажба на енергия, поставя 

производители и доставчици в 

изключително неизгодно положение, 

пряко рефлектира върху търговските 

условия по договорите и в този смисъл 

не е нормално и разумно в средата на 

зимния сезон и при наличие на енергийна 

криза да се предизвикат преговори за 

изменения на договорите в енергийния 

сектор (включително да се натоварват 

ликвидно чрез предоставяне на гаранции 

на ЕСО ЕАД) в резултат на изменение на 

нормативния акт. Счита, че с така 

предложените изменения директно се 

нарушава принципът на предвидимост и 

стабилност по чл. 26 от ЗНА. Нарушават 

се и принципите на правна сигурност и 
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защита на оправданите правни очаквания 

на търговските участници, част от 

общностния правов ред. Те трябва да се 

спазват както от общностните 

институции, така и от държавите-членки 

при упражняване на правомощията, 

които им предоставят общностните 

директиви. 

Намира за неверни посочените мотиви в 

доклада, тъй като същите не почиват на 

каквато и да било правна норма и правна 

логика. Крайният клиент и 

производителят са заинтересовани от по-

голямо агрегиране на небалансите, а не 

обратното. Това е и основна цел на ПТЕЕ 

с оглед създаване на балансиращи групи 

- чл. 56, ал. 1, т. 4 (агрегиране на 

небалансите на търговските участници и 

смекчаване на икономическите 

последици от цените на балансиращата 

енергия). В тази връзка КЕВР следва да 

прецени, доколко е регулаторно 

оправдано да се намеси в чисто пазарни 

отношения, които от своя страна 

показват положително, а не отрицателно 

влияние върху разходите на крайните 

клиенти и производителите, без поне да 

се изнесе информация кои централи 

търпят негативи от формираните цени от 

НПО за небаланси. При положение, че 

100% от ВЕИ централите (които търпят 

най-голям разход за небаланс, поради 

зависимостта им от климатичните 

събития) са включени в балансиращи 
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групи и е налице категорично 

неприемане от тяхна страна на 

измененията, то се поставя въпросът в 

интерес на какво се предлагат промените. 

От гледна точка на крайния клиент 

изводът е безспорен: по-голямата 

агрегация ще осигури по-нисък разход за 

балансиране, а отпадането на 

възможността да участват в пазарни 

обединения на балансиращите групи ще 

увеличи разхода им за балансиране и 

крайната сметка за енергийни разходи. 

Във връзка с посоченото по-горе 

предлага отпадането на т. 3 на § 25, т. 4 

на § 26 и § 29 от ПИД на ПТЕЕ. 

В заключение посочва, че приемането на 

измененията ще увеличи разходите за 

електрическа енергия и ще бъде в 

обратна посока на целта, прокламирана 

от правителството. Комбинираните и 

стандартни балансиращи групи ще се 

поставят в неизгодно и неравнопоставено 

положение спрямо специалните 

балансиращи групи на ЕСО ЕАД и НЕК 

ЕАД, като в същото време ще се поставят 

в по-благоприятно положение по 

отношение на разходите за небаланс 

балансиращите групи на държавни 

дружества, забранявайки пазарни 

обединения на балансиращите групи на 

другите пазарни участници. 

Чл. 56в 

Национална 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

Да отпадне. Националната енергийна камара изразява 

категорично становище против приемане 
Предложението не се 

приема във връзка с 
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енергийна 

камара 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

на предложената реформа в 

организацията на работата на 

балансиращите групи, изразяваща се в 

забрана за обединяване на стандартни 

балансиращи групи в общ финансов 

сетълмент - § 26, т. 4 относно отмяната 

на ал. 6 на чл. 56в и § 27, т. 2 относно 

създаване на нова ал. 5 на чл. 57. Счита, 

че заявените в мотивите на КЕВР цели 

няма да бъдат постигнати с тази мярка, а 

напротив, тя би довела до увеличаване на 

разходите за електроенергия на всички 

участници в балансирането и на крайните 

клиенти. Подобно увеличение на 

разходите за небаланси несъмнено ще 

бъде отчетено и от потенциалните 

инвеститори във ВЕИ проекти и 

съответно ще възпрепятства или забави 

постигането на целите на България за 

намаляване на емисиите парникови 

газове. 

Посочва, че обединяването на 

балансиращи групи с общ финансов 

сетълмент дава възможност за физическо 

нетиране на небалансите на участниците, 

което, поради разнообразните профили 

на участниците в тези обединения, 

намалява разходите за балансиране. 

Ползите от обединените групи са: 

- намаление на крайните разходи за 

електроенергията (за индустрия, малък и 

среден бизнес, мрежови оператори, 

ВЕИ); стабилни и предвидими цени за 

разходите за небалансите; 

изложени по-горе мотиви. 
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- свободно групиране на участниците 

според типа, размера, и небаланса; 

привличане на инвестиции във ВЕИ и 

нови мощности - предвидимост на тази 

част от разхода при изготвянето на 

бизнес планове; 

- смекчаване на последиците от пикови 

цени - благодарение на групите ефектът 

от високите цени не е двоен 

(едновременно висока цена за енергия и 

цена за балансиране); 

- създаване на благоприятна бизнес и 

инвестиционна среда. 

Посочва, че в резултат на премахването 

на възможността за физическо нетиране 

на небалансите на участниците в една 

обединена балансираща група, 

чувствително ще се повишат разходите 

за балансиране. В допълнение изтъква, че 

с оглед планираното въвеждане през 

2022 г. на период на сетълмент от 15 

минути, разходите за балансиране ще се 

увеличат още веднъж двойно, тъй като 

съставът на стандартната балансираща 

група няма да позволи оптимално 

нетиране. 

Според камарата негативните ефекти от 

забраната за обединения са: 

- фактуриране на индивидуални 

небаланси от ЕСО ЕАД на всички 

координатори, което по нейни 

изчисления ще увеличи крайния разход 

за електроенергия с 5-15%. Срещу това 

увеличение няма насрещна добавена 
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стойност; 

- повишаване цената на електрическата 

енергия за крайните потребители, в която 

разходите за балансиране съставляват 

между 5 и 10%. 

- несигурност сред потенциалните 

инвеститори в сектора и в този смисъл 

влошаване на инвестиционния климат в 

страната; 

- отнемане на конкурентно предимство 

на произведената в страната 

електроенергия в рамките на пазарните 

обединения със съседни страни. 

Чл. 56в 

Елнова ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според дружеството обединяването на 

балансиращите групи на различни 

пазарни участници - търговци, 

производители и потребители, с общ 

финансов сетълмент се е доказало във 

времето като много ефективен 

механизъм за редуциране на разходите за 

балансиране на участниците. Чрез 

нетиране на небалансите между 

координаторите, обединени в обща 

балансираща група, се постига над 40% 

намаление на разходите за балансиране 

на всички участници по веригата, в 

сравнение с тези, които участниците биха 

платили при цените за излишък и 

недостиг на ECO ЕАД. 

Счита, че предложената промяна е 

селективна и с дискриминационен 

характер, тъй като се предлага да отпадне 

възможността за общ финансов 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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сетълмент само за стандартни и 

комбинирани балансиращи групи, които 

обхващат участниците на свободния 

пазар, но не и за специалните 

балансиращи групи, които покриват 

регулирания пазар. Това показва, че 

ползите от възможността за общ 

финансов сетълмент на балансиращи 

групи са добре осъзнати, но регулаторът 

предлага същите да бъдат запазени само 

за регулирания сегмент. Намира, че 

предложената промяна е селективна и с 

дискриминационен характер. По този 

начин ще се създаде неравнопоставеност 

между участниците на регулирания и 

свободния пазар и допълнително 

изкривяване на пазара, което ще 

рефлектира в увеличаване на разликата 

между цената на електроенергията за 

небитовите потребители и тази за 

битовите. 

Предвид, че координаторите на 

балансиращи групи, участващи в 

обединения са поне 45, докато 

координаторите на самостоятелни групи 

са най-много 7, като от тези 7 не всички 

извършват активна дейност с крайни 

клиенти, дискриминационният характер 

на предложената промяна се изразява и в 

това, че би поставила малките търговци в 

неконкурентна позиция спрямо големите 

търговци и би ги изтласкала изцяло от 

пазара. Единствените бенефициери в 

случая биха били най-много 7-те 
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координатора на балансиращи групи, 

които към момента, по собствено 

желание или поради неспазване на 

добрите търговски практики, не участват 

в обединения, тъй като „служебно“ от 

днес за утре ще ги постави в по-

конкурентна позиция спрямо ощетените 

малки търговци. 

На следващо място изтъква 

застрашаването и ограничаването на 

конкуренцията на пазара - забраната за 

обединяване на балансиращи групи ще 

доведе до значително по-високи разходи 

за балансиране в групите на по- малките 

търговци, в сравнение с тези на 

търговците с големи балансиращи групи, 

тъй като ще се ограничат възможностите 

за нетиране на небаланси между няколко 

координатора. В търсене на по-

конкурентни цени, клиентите на малките 

търговци ще се насочат към 

координатори с големи балансиращи 

групи (които се броят на пръсти), 

следователно по-малките търговци няма 

да бъдат конкурентни и има риск изцяло 

да отпаднат от пазара. От друга страна 

намира, че ще се създаде концентрация 

само при определени големи търговци, 

което води до риск от господстващо 

положение на пазара на доставка. 

Обръща внимание, че разходите за 

балансиране на крайните клиентите на 

свободния пазар ще се повишат 

значително в критичен за енергийния 
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пазар период на несигурност и 

безпрецедентно високи цени. За 

небитовите потребители разходът за 

балансиране съставлява около и над 5% 

от крайната цена на електроенергията. 

Посочва, че целият български бизнес е 

изложен на борсовите цени, които през 

последните месеци са довели и до 

прогресивно нарастващи разходи за 

балансиране, заплащани от клиентите на 

свободния пазар през търговците. Редица 

малки и големи компании изпитват 

затруднения да се разплащат с 

доставчиците си, а други спират или 

ограничават работата си. В тази връзка 

счита, че подобни промени в момента са 

ирационални и много опасни за 

потребителите през предстоящите зимни 

месеци. Вместо да работят в посока 

стабилизиране на пазара и защита на 

потребителите чрез редуциране на 

небалансите, респективно разходите за 

балансиране, те отварят широко вратата 

за допълнително покачване на крайната 

цена на електроенергията за бизнеса, 

което неминуемо ще има още по-силен 

негативен ефект върху българската 

икономика. 

Отбелязва, че ВЕИ производителите от 

слънце и вятър са с най-високи 

небаланси, респективно разходи за 

балансиране и положителният ефект от 

действащия модел с общ финансов 

сетълмент на балансиращите групи за тях 
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е безспорен. През последните няколко 

години има нарастващ интерес от големи 

международни инвеститори за развитие 

на нови ВЕИ проекти в България и 

тенденциите са това да продължи. 

Влизайки на нов пазар, всеки инвеститор 

прави обстоен анализ на пазара, на 

законовата и регулаторната рамка. 

Забрана за обединяване на 

балансиращите групи, в които участват 

ВЕИ производители, неминуемо ще се 

оцени като висок риск за инвестиции в 

България и ще понижи доверието на 

инвеститорите в законовата и 

регулаторната рамка за развитие на ВЕИ. 

Подчертава, че забраната за обединяване 

на балансиращи групи е неправомерна 

намеса в търговските отношения между 

частни субекти на свободния пазар и 

противоречи на либерализацията на 

пазара. Концепцията на либерализирания 

пазар предполага свобода на избор и 

конкуренция. Всеки участник на пазара 

има правото да избира подходящи за себе 

си услуги, включително дали да се 

балансира в ECO ЕАД или да прехвърли 

отговорността си за балансиране на друг 

координатор. Търговските 

взаимоотношения между 

подкоординатор и главен координатор са 

доброволни, базирани са на ясни и 

прозрачни методики за разпределяне на 

небалансите, неразделна част от 

договорите. Счита, че текущият модел, 
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който функционира успешно вече повече 

от 5 години, е допринесъл в голяма 

степен за развитието на конкурентен и 

финансово стабилен енергиен пазар в 

България, както и че предложената 

промяна противоречи на разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2019/943 относно 

вътрешния пазар на електроенергия и не 

следва да бъде приемана от Комисията. 

Счита също, че предложението на 

работната група е в противоречие с 

основни цели на ЗЕ, заложени в чл. 2, ал. 

3 и 4, а именно развитие на конкурентен 

и финансово стабилен енергиен пазар и 

създаване на предпоставки за енергийни 

доставки при минимални разходи. В тази 

връзка, както и в съответствие с 

основните принципи по чл. 23 от ЗЕ, от 

които Комисията следва да се ръководи 

при изпълнение на правомощията си, 

счита, че предложението не следва да 

бъде приемано от Комисията. 

Според дружеството в доклада липсват 

разумни аргументи за необходимостта от 

въвеждане на тези промени. Липсва 

анализ на ефекта от разбиване на 

балансиращите групи върху пазарните 

участници, в частност потребителите на 

свободния пазар. Реформа в 

балансиращия пазар е необходима, но тя 

трябва да цели ефективно 

функциониране на този пазар и 

редуциране на небалансите и разходите 

за потребителите. Забраната за общ 
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финансов сетълмент по никакъв начин не 

допринася за редуциране на небалансите 

на електроенергийната система, 

напротив, цялостният небаланс на 

система ще бъде същият, за сметка на 

значително по-високи разходи за голяма 

част от пазарните участниците. 

Във връзка с гореизложеното апелира 

предложените текстовете за изменение 

на чл. 19, ал. 1 и заличаването на чл. 56б, 

ал. 4 и чл. 56в, ал. 6 от ПТЕЕ да не бъдат 

приемани. 

Чл. 56в 

МЕТ Блек Сий 

Уинд Паркс 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 26. В чл. 56в се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 6 се отменя. 

Да отпадне. Според дружеството възможността за 

обединяване на балансиращите групи е 

ключова за намаляване на разходите за 

балансиране на производителите от ВЕИ 

и позволява на потребители и 

производители с различни профили 

свободно да се обединяват в под-групи, 

под шапката на един общ координатор за 

по-ефективно нетиране на дисбалансите. 

От своя страна това води до намаляване 

на тежестта на разхода за балансиране 

при формиране на крайната цена за 

електрическа енергия за всички членове 

на групата - крайни клиенти, търговци и 

производители. Посочва, че с 

предложените промени възможността за 

такова нетиране ще се ограничи, а оттам  
значително ще се увеличи количеството 

на небалансите. Увеличеното количество 

на небалансите съответно рефлектира 

върху нарастване на разходите за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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небаланси. Това засяга в най-голяма 

степен производителите от ВЕИ, където 

производството на електрическа енергия 

зависи изцяло от климатичните условия. 

Счита, че така предложената промяна не 

е удачна и ще доведе до ненужни 

сътресения на пазара на балансираща 

енергия и допълнително увеличение на 

крайната цена на електроенергията за 

мнозинството от потребителите на 

свободния пазар. 

Намира, че реформите в работата на 

балансиращия пазар трябва да целят 

намаляване на цялостния небаланс на 

системата и намаляване на разходите за 

балансираща енергия за всички, а не 

трябва да се правят с цел да облекчат 

административната тежест само на един 

от участниците (в случая ECO ЕАД). 

Чл. 56г 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 56г. В случаите по чл.56а, ал. 4, 

ал. 11 и ал. 12, когато има обединение 

на балансиращи групи чрез общ 

финансов сетълмент, координаторите 

са длъжни да известяват отделни 

агрегирани графици за всяка група, 

позволяващи на независимия 

преносен оператор да извърши 

отделен сетълмент и да определи 

реализираните небаланси от 

съответната група. 

Чл. 56г. В случаите по чл.56а, ал. 

4 и ал. 12, когато има обединение 

на балансиращи групи чрез общ 

финансов сетълмент, 

координаторите са длъжни да 

известяват отделни агрегирани 

графици за всяка група, 

позволяващи на независимия 

преносен оператор да извърши 

отделен сетълмент и да определи 

реализираните небаланси от 

съответната група. 

Във връзка с предложението за отмяна на 

чл. 56а, ал. 11. 
Предложението не се 

приема във връзка с 

отхвърляне на 

предложението на 

дружеството за отмяна на 

чл. 56а, ал. 11. 

Чл. 57 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 57. (3) Координаторите на 

Чл. 57 (3) Координаторите на 

специални балансиращи групи 

Във връзка с предложението за отмяна на 

чл. 56а, ал. 11. 
Предложението не се 

приема във връзка с 
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специални балансиращи групи освен 

в случаите по чл. 56а, ал. 2, 4, 8, 9, 11 

и 12 и чл. 56в, ал. 5 нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група и са отговорни 

пред независимия преносен оператор 

за небалансите на всяка специална 

балансираща група поотделно. 

освен в случаите по чл. 56а, ал. 2, 

4, 8, 9 и 12 и чл. 56в, ал. 5 нямат 

право да прехвърлят 

отговорността за балансиране на 

друг координатор на балансираща 

група и са отговорни пред 

независимия преносен оператор 

за небалансите на всяка 

специална балансираща група 

поотделно. 

отхвърляне на 

предложението на 

дружеството за отмяна на 

чл. 56а, ал. 11. 

Чл. 57 

АТЕБ 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. АТЕБ счита, че така предложената 

промяна е опасна за пазара и ще доведе 

до ненужно, допълнително увеличение 

на крайната цена на електроенергията за 

мнозинството от потребителите на 

свободен пазар. Всичко това се случва в 

ситуация с рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение и дори 

спират или ограничават работата си. 

Посочва, че всяко допълнително 

покачване на цената на електроенергията 

в този период ще има още по-силен 

негативен ефект върху българския 

бизнес. 

Според АТЕБ разходите за балансиране 

са важни, защото те съставляват 5% - 

10% от крайната цена на 

електроенергията, като традиционно и 

сезонно предпоставено са най-високи 

през зимните месеци. Отбелязва, че 

мнозинството от пазарните участници са 

в обединения на координатори на 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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балансиращи групи. Реално 45 са 

координаторите, които са част от 

подобни обединения и само 7 тези, които 

са самостоятелни, като от тези 7 не 

всички извършват активна дейност с 

крайни клиенти. Следователно 

измененията в ПТЕЕ ще засегнат по-

голямата част от координаторите на 

балансиращи групи и техните клиенти - 

производители и стопански потребители 

или на практика над 90% от участниците 

на свободен пазар, без да се броят 

групите на доставчиците от последна 

инстанция (ДПИ), тъй като те са под по-

различна регулация. 

Асоциацията очаква масов ръст в 

разходите за небаланси и поредица от 

негативни ефекти и сътресения в 

работата на свободен пазар, поради 

следните основни причини: 

- Увеличаване на количествата 

електроенергия, за които ще се заплащат 

наказателните цени за недостиг и 

излишък, валидно за 45 балансиращи 

групи и техните членове; 

- По-големи количества на небалансите 

водят до по-високи разходи за 

балансиране и по- висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

търговци и потребители; 

- Намалява се конкуренцията при 

доставчиците, като малките и средни 

компании ще загубят част от клиентите 

си, защото последните ще имат стимул 
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да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. Тоест, промяната 

предполага пазарна концентрация на 

участниците в рамките на по-малък брой 

балансиращи групи и влошаване на 

възможностите малки и средни търговци 

да привличат клиенти; 

- Ограничава се търговската свобода 

доставчиците да предлагат разнообразен 

набор от услуги на своите клиенти, 

включително изгодни условя за 

балансиране. 

В резултат на измененията в ПТЕЕ ще се 

увеличат количествата небаланси на 

повечето пазарни участници 

(производители, търговци и най-вече 

крайни потребители), защото 

балансиращите групи ще бъдат 

принудително фрагментирани. С оглед 

горното, те ще са със значително по-

малък брой участници, което предполага 

ограничени възможности за нетиране на 

небалансите и ръст на общия небаланс на 

групата. Последното резултира в по-

големи количества, за които ще се 

заплаща електроенергия по цени за 

недостиг и излишък и съответно 

завишени разходи за единица 

консумирана електрическа енергия. 

Обръща внимание, че делегирането на 

небалансите на друг координатор е 

възможност, от която се възползват 

редица доставчици, защото по този начин 

намаляват разходите на членовете на 
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своята група за балансиране, а и защото 

намаляват собствените си 

административни разходи за извършване 

на подобна дейност. При отпадане на 

обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 

част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на големите 

координатори. 

АТЕБ напомня, че обединяването на 

балансиращите групи е спомогнало за 

намаляване на разходите за балансиране 

на крайни клиенти и производители и 

подобряване на конкурентоспособността 

на пазара на електрическа енергия. Този 

ефект се е постигнал, тъй като различни 

потребители и производители могат 

свободно да се обединяват в под-групи, 

под шапката на един общ координатор. 

Поради разнообразните профили на 

участниците в тези обединения на 

балансиращи групи се получава 

ефективно нетиране на небалансите и 

намаление на общия небаланс. Крайният 

резултат е реализиране на спестявания и 

намаляване на тежестта на разхода за 

балансиране при формиране на крайната 

цена за електрическа енергия за всички 

членове на групата - крайни клиенти, 

търговци и производители. Счита, че 

промените в ПТЕЕ ще разбият този 
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модел, който успешно е функционирал 

през последните повече от 5 години. 

Асоциацията прави уточнение, че 

разходите на ECO ЕАД за балансиране на 

системата няма по никакъв начин да се 

променят, а единствено ще бъдат 

разпределени върху по-големи 

количества и прехвърлени в голяма 

степен към мнозинството от пазарни 

участници. Те ще имат намалени 

възможности за ефективно нетиране, 

което ще доведе до ръст на общия 

небаланс на всички координатори. 

АТЕБ счита също така, че готвените 

промени по същество противоречат на 

европейските разпоредби за работата на 

пазара, конкретно на чл. 5, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2019/943 относно 

вътрешния пазар на електроенергия, 

съгласно който: „Всички участници на 

пазара отговарят за дисбалансите, които 

причиняват в системата („отговорност за 

балансиране“). За тази цел участниците 

на пазара се явяват отговарящи за 

баланса лица или чрез договор делегират 

своята отговорност на дадено отговарящо 

за баланса лице по свой избор. Всяко 

отговарящо за баланса лице носи 

финансова отговорност за своите 

дисбаланси и се стреми да постигне 

баланс или да помага 

електроенергийната система да бъде 

балансирана.“. 
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Чл. 57 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. АСЕП се обявява против предложената 

промяна за забрана на възможността за 

обединение на балансиращи групи с общ 

финансов сетълмент, още повече в 

период, в който пазарите на електрическа 

енергия са под екстремен стрес, който 

рефлектира шоково върху всички 

пазарни участници. Последното 

значително ще застраши финансовата 

ликвидност по веригата на доставки и ще 

дестабилизира пазара. 

АСЕП счита за погрешно схващането, че 

ЕСО ЕАД генерира допълнителни 

системни разходи вследствие на 

обединенията на балансиращи групи. 

Посочва, че финансовото нетиране в 

балансиращата група отговаря напълно и 

на физическото нетиране на небалансите, 

което следва да улеснява работата на 

системния оператор без да повишава 

разходите му за балансиране на 

електроенергийната система. Намира, че 

рязката и неочаквана регулаторна 

интервенция чрез премахване на 

определени съществуващи договорни 

отношения представлява нарушаване и 

на правото на свободно договаряне 

между пазарните участници при вече 

сключени договори, на база на които тези 

участници планират своята търговска 

дейност и поставят логични 

икономически очаквания. 

АСЕП счита, че подобна промяна няма 

да изпълни посочените в доклада цели, 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 



 

 

 

стр. 132 от 307 

тъй като работата на независимия 

преносен оператор при 

администрирането на балансиращите 

групи не се облекчава, а напротив, 

утежнява се - повече на брой 

координатори, повече администрация, 

повече казуси, повече рискове за ЕСО 

ЕАД. Отбелязва, че отношенията в 

рамките на такива обединения са 

напълно доброволни и са предмет на 

индивидуални търговски договори и 

нямат отношение към работата на 

оператора. Функцията на оператора е да 

балансира физическите сетълменти и да 

прехвърля разходите за тях към 

участниците, без да има отношение към 

финансовия сетълмент между 

участниците. 

АСЕП отхвърля изцяло посочените в 

доклада мотиви със следните аргументи: 

- „Окрупняването на групите не винаги 

се извършва със знанието на всички 

техни членове, а с еднолично решение на 

координатора на балансиращата група“ - 

следва да се има предвид, че 

отговорността по балансиране е 

прехвърлена от крайните клиенти върху 

избрания от тях координатор. 

Координаторът носи цялата отговорност 

как и при какви условия се балансира 

клиентът му, затова поема и всички 

разходи. АСЕП не е наясно да има 

оплаквания от страна на клиенти по този 

въпрос или реализирани смени на 
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координатор с подобен мотив. 

- „Окрупняването на групите предполага 

и нов механизъм за преразпределение на 

небалансите, който е неясен“ - 

твърдението, че е механизмът е неясен, 

не е вярно, тъй като това е предмет на 

индивидуални търговски отношения 

между главният координатор и 

подкоординаторите, които са уточнени в 

договори. 

- „Появява се допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 

балансиращия пазар и съответно 

допълнителни разходи“ - членуващите в 

АСЕП координатори не споделят 

твърдението, че балансирането на 

техните клиенти се оскъпява, а напротив, 

разходите се оптимизират. Посочва, че 

подобни твърдения на КЕВР и ЕСО ЕАД 

следва да бъдат придружени с подробни 

анализи на база симулации със задна дата 

за участие в обща група, публикувайки 

цени за излишък и недостиг, които биха 

се получили. В противен случай такова 

твърдение е неоснователно. 

- „Създава се труден процес на 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, при 

наличието на огромен брой участници на 

свободния пазар и очакваните нови 

клиенти със стандартизирани товарови 

профили и производители от ВИ“ - 

АСЕП уточнява, че контролът по 

изпълнение на ПТЕЕ е изцяло в ръцете 
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на КЕВР, като ЕСО ЕАД следва да се 

придържа към лицензионните си 

функции. 

- „Главният координатор няма 

непосредствен контрол върху 

търговските участници и не може да 

реагира своевременно при възникване на 

проблемни ситуации“ - главните 

координатори доброволно осъществяват 

тази дейност, като до момента АСЕП 

няма информация за постъпили 

официални оплаквания от главни 

координатори. 

- „Наблюдава се процес на създаване на 

мегагрупи, които блокират процеса на 

конкурентност между търговските 

участници“ - според АСЕП с подобна 

забрана координаторите на малки 

балансиращи групи ще загубят 

конкурентоспособност, защото разходите 

им за небаланси ще се увеличат. 

Излага и следните допълнителни 

аргументи против предложението за 

забрана на обединенията: 

1) Възможността за обединяване на 

балансиращи групи с главен координатор 

позволява оптимизиране на небаланси на 

различни по големина координатори на 

балансиращи групи и техните членове - 

производители и потребители на 

електрическа енергия. Ефектът от 

окрупняването е по-ефективно 

администриране, обмен на данни, 

нетиране на небаланси и по-ниски 
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разходи за балансиране, които се 

заплащат от крайните клиенти и 

производителите чрез координатора им. 

2) Подкоординаторите с общ финансов 

сетълмент получават еднакви условия 

(цени за сетълмент), независимо от 

техния размер и се ползват от общия 

ефект на групата; 

3) В резултат на обединенията на групите 

се подобрява конкуренцията в сектора, 

тъй като и по-малките подкоординатори 

могат да предложат изгодни пазарни 

условия за своите клиенти. 

В допълнително становище АСЕП 

посочва, че невъзможността за 

обединения ще понижи единичната цена 

за небаланс, но ще увеличи драстично 

количеството небаланси, заплащани към 

ЕСО ЕАД, респективно крайните разходи 

за балансиране на участниците в 

обединенията, които са преобладаващата 

част от потребителите според изнесените 

данни. 

Оспорва твърдението на ЕСО ЕАД, 

изразено по време на общественото 

обсъждане, че обединенията на 

координатори на балансиращи групи 

представляват уродливо окрупняване на 

пазара. Намира, че обединенията на 

практика вършат работата на ЕСО ЕАД и 

нетират позициите на участниците в тях 

преди да стигнат небалансите към 

оператора. Така ЕСО ЕАД получава по-

нисък нетен небаланс през обединенията, 
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върху които количества се разпределят 

общите им разходи за балансиране. Без 

значение каква е единичната цена на 

недостига, разходите за балансиране на 

системата няма да се намалят през 

предложените промени в ПТЕЕ, а всеки 

отделен координатор ще има нетно по-

високи разходи за балансиране на 

потребителите на електрическа енергия. 

АСЕП призовава да не се наказват 

потребителите на електрическа енергия 

заради поведението на отделни 

участници на пазара, свързани с 

изпълнението на чл. 100 от ЗЕ. Подобни 

нарушения следва да са предмет на 

контрол от страна на регулатора и 

публичните институции. АСЕП счита, че 

при вземане на решението си КЕВР 

следва да се ръководи от основен 

принцип заложен в Закона за 

енергетиката, а именно - баланса на 

интересите между участниците на пазара 

и енергийните предприятия. В тази 

връзка счита, че всички промени за 

отпадане на възможността за обединение 

на координаторите на балансиращи 

групи с общ финансов сетълмент следва 

да бъдат задължително съпътствани с 

необходимите промени в Методиката за 

определяне цените на балансиращата 

енергия, по начин, който да не позволява 

оказването на допълнителна тежест в 

крайните цени на електрическата енергия 

за потребителите. Отбелязва, че 
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настоящият модел за изчисляване на 

цените за излишък и недостиг към 

момента не стимулира пазарните 

участници към реализиране на по-малко 

количество небаланс за системата, а 

единствено към минимизиране на 

разходите. Причината за това е 

драстичната разлика между стойностите 

за излишък и недостиг, поради което 

масово търговските участници 

предпочитат да остават в недостиг. Тази 

практика ще продължава докато  

нормативно не се гарантира цените за 

излишък и недостиг на ЕСО ЕАД да 

бъдат еднакво раздалечени от борсовите 

цени на електрическата енергия, така че 

да стимулират постигането на по-ниски 

системни небаланси от страна на 

потребителите и координаторите на 

балансиращи групи. 

Чл. 57 

БВА 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според БВА предложената промяна в 

работата на балансиращия пазар и по-

конкретно премахването на 

възможността балансиращите групи да се 

обединяват с общ финансов сетълмент 

ще повлияе изключително 

неблагоприятно върху всички пазарни 

участници. Безспорен ефект от 

прилагането ѝ ще бъде чувствително 

повишаване на разходите за балансиране, 

което би имало следните негативни 

измерения: 

- Повишаване цената на електрическата 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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енергия за крайните потребители, в която 

разходите за балансиране съставляват 

между 5 и 10%. Така предложеното 

изменение на ПТЕЕ неизбежно ще 

доведе до по-високи цени за 

потребителите, именно в момент, в който 

институциите заявяват намерения за 

прилагане на механизми за тяхното 

намаляване. 

- Разходът за небаланс на 

производителите на електроенергия от 

вятър е значителен. Цената за недостиг е 

обвързана с цената на пазар „Ден 

напред“, което в настоящия период на 

драстично увеличение на цените на 

електроенергията води до повишаването 

на разхода за небаланс до около 20% от 

прихода на тези производители, 

фиксиран към старта на регулаторния 

период. 

- В стремежа си да намалят разхода за 

небаланс, производителите ще се 

преориентират към ограничен брой 

големи балансиращи групи, което би 

повишило значително тяхната 

концентрация на пазара на електрическа 

енергия и би ограничило конкуренцията, 

както по отношение на балансирането, 

така и по отношение на търговията с 

електрическа енергия. Балансиращите 

групи в  такава среда няма да имат 

пазарен стимул да предлагат 

конкурентни и справедливи методики за 

разпределение на небалансите. Наред с 
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това, тъй като ВЕИ производителите са 

задължени да продават електроенергията 

си чрез своите координатори на 

балансиращи групи, последните не биха 

срещнали и конкуренция по отношение 

на търговските условия и цени, по които 

изкупуват електроенергията от ВЕИ 

производителите. 

- Лишаване от правото за свободно 

обединение за намаляване на 

небалансите на пазарните участници ще 

породи несигурност сред потенциалните 

инвеститори в сектора и в този смисъл 

ще влоши инвестиционния климат в 

страната. В момент на ускорен преход 

към безвъглеродна енергетика България 

следва в максимална степен да се 

възползва от конкурентните си 

предимства по отношение на наличния 

вятърен и слънчев потенциал и да 

предлага електроенергия на конкурентна 

цена на европейските пазари (което е 

улеснено след обединението с гръцката и 

румънската платформа „Ден напред“ 

през настоящата година). Според БВА 

именно повишението на разхода за 

балансиране би отнело това конкурентно 

предимство на страната и би довело до 

загуба на приходи от данъци, такси и 

висококвалифицирани работни места. Не 

на последно място обръща внимание, че 

влошеният инвестиционен климат би 

подкопал възможностите за постигане на 

целите, заложени в Плана за 
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възстановяване и развитие, и би лишил 

България от предвидените около 7 млрд. 

евро от ЕС. 

Според БВА обединяването на 

балансиращи групи с общ финансов 

сетълмент дава възможност за 

намаляване на разходите за балансиране 

поради разнообразните профили на 

участниците в тези обединения. 

Приемането на конкретния текст би 

означавало съществено изкривяване на 

свободния пазар и съответно промяна, 

която е несъвместима с процеса на 

либерализация. 

В допълнение към изложените аргументи 

БВА счита, че действително реформа на 

балансиращия пазар е необходима, но тя 

трябва да се случи при пълна 

прозрачност, диалог със 

заинтересованите страни и при прилагане 

в тяхната пълнота на регламентите на 

ЕК. По отношение на цената на 

балансиращата енергия БВА насърчава 

регулатора да работи в посока прилагане 

на чл. 6, пар. 5 от Регламент 2019/943, а 

именно: „дисбалансите да се уреждат на 

цена, която отразява стойността на 

енергията в реално време“. Наред с това 

предлага да се въведе единен ценови 

механизъм за определяне на цената на 

небаланс (излишък и недостиг). Такъв 

модел е и в съответствие с методологията 

на операторите на преносните системи за 

хармонизиране уреждането на 
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дисбаланса, приета от Агенцията за 

сътрудничество между регулаторите на 

енергия през юли 2020 г., която 

предвижда единна цена за небаланси. 

Единичното ценообразуване означава, че 

балансиращи отговорната страна с 

недостиг е изправена пред същата цена 

на дисбаланс като с излишък. 

Чл. 57 

Асоциация 

Хидроенергия 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според асоциацията въвеждането на 

подобни административни ограничения 

за координаторите на балансиращи групи 

ще повлияе силно негативно развитието 

на свободния пазар, тъй като такава 

забрана представлява съществено 

изменение на пазарните условия, при 

които се осъществява търговията и 

функционира балансиращият пазар. Това 

от една страна ще доведе до повишаване 

на разходите за балансиране и съответно 

цените за електроенергия на крайните 

клиенти, а от друга ще влоши 

конкурентната среда за осъществяване на 

дейността „координатор на балансираща 

група“ и ще бъдат затруднени процесите 

по либерализация на електроенергийния 

пазар. 

Отбелязва, че съществуващата до сега 

възможност за обединяване на 

балансиращи групи представлява 

възможно най-ефективния начин за 

нетиране на небалансите, което от своя 

страна се отразява в постигане на по-

ниски разходи за балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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Премахването на тази възможност 

категорично ще доведе до значително 

увеличение на разходите за балансиране. 

Една от причините за това е, че цените за 

недостиг са обвързани с цените на пазар 

„Ден напред“ на Българската независима 

енергийна борса, а предвид нивата на 

цените на този пазарен сегмент и 

тенденцията те да останат толкова 

високи, разходите за балансиране 

безспорно ще се повишат. Друга причина 

за увеличаване на разходите за 

балансиране според сдружението е, че 

ако бъде премахната възможността за 

обединяване на балансиращите групи във 

всяка група ще останат по-малък брой 

участници, което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и следователно ръст на общия небаланс 

на групата. 

Асоциацията акцентира върху факта, че 

подобна забрана се предвижда да доведе 

до оттегляне на координатори, съответно 

търговци от пазара, няма да позволи да се 

оптимизират разходите за небаланси и 

ще се отрази негативно върху 

икономическата стабилност на сектора, 

която от своя страна ще се отрази в 

повишение на крайните цени на 

електроенергията. 

Възразява срещу мотивите, изложени в 

доклада относно проекта на ПТЕЕ и 

подчертава, че е погрешно разбирането, 

че ЕСО ЕАД генерира допълнителни 
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системни разходи в следствие на 

обединенията на балансиращите групи. 

Финансовото нетиране в балансиращата 

група отговаря напълно и на физическото 

нетиране на небалансите, което следва да 

улеснява работата на системния оператор 

без да повишава разходите му за 

балансиране на електроенергийната 

система. 

В допълнение към горното обръща 

специално внимание на липсата на 

какъвто и да било анализ как ще се 

отрази тази промяна на крайните клиенти 

и производителите, включени в мега 

групите - какъв процент клиенти и 

производители са обхванати от тези 

групи (според асоциацията те са 

преобладаващ процент от всички крайни 

клиенти и производители, включени в 

реално действащите балансиращи групи), 

изследван ли е въпросът какво ще е 

увеличението на разходите за 

балансиране за тези клиенти и 

производители (безспорен факт, тъй като 

с намаление на участниците се намалява 

и агрегацията на небалансите). 

На следващо място счита, че така 

предлаганите промени противоречат на 

принципа на оправданите правни 

очаквания: предлаганата промяна се 

осъществява в средата на ценовия 

период, при наличие на действащи 

договори за покупко-продажба на 

енергия, сключени при действащата 
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нормативна рамка. Подобно изменение 

на правната уредба рефлектира пряко 

върху установените правоотношения и 

налага тяхната промяна с всички 

последици от това и то през зимния 

сезон, което ще се отрази в равна степен 

негативно както върху доставчиците на 

енергия, така и върху крайните клиенти. 

Посочва, че съгласно чл. 23, ал. 1 от 

Закона за енергетиката, държавната 

политика в сектора следва да се 

реализира в съответствие с принципите 

за предотвратяване и недопускане на 

ограничаване или нарушаване 

конкуренцията на енергийния пазар, 

осигуряване на баланс между интересите 

на енергийните предприятия и 

потребителите, осигуряване на 

равнопоставеност между отделните 

категории енергийни предприятия, 

създаване на стимули за развитието на 

конкурентен пазар за дейности в 

енергетиката. 

В заключение настоява действащият 

режим на балансиране да не бъде 

променян, тъй като това ще има 

негативен ефект в следните направления: 

- Ще бъдат затруднени процесите на 

либерализация на електроенергийния 

пазар; 

- Ще се повишат разходите за 

балансиране, което ще се отрази в 

повишена цена на електроенергията за 

крайните клиенти; 
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- Ще бъде повлияна икономическата 

стабилност на сектора. 

Чл. 57 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Дружеството предлага посочените 

изменения и допълнения да не се 

приемат, тъй като счита, че целените 

резултати няма да бъдат достигнати, а 

по-скоро ще се стигне до увеличаване на 

разходите за електроенергия на всички 

участници в балансирането. 

Посочва, че възможността за физическо 

нетиране на небалансите на участниците 

в една обединена балансираща група 

води до намаляване на разходите на 

крайните клиенти. Премахването на тази 

възможност ще доведе до фактуриране 

на индивидуални небаланси от ЕСО ЕАД 

на всички координатори, което ще 

увеличи крайния разход за 

електроенергия с 5-15%, срещу което 

увеличение, обаче, няма насрещна 

добавена стойност. В допълнение, с 

оглед планираното въвеждане през 2022 

г. на период на сетълмент от 15 минути, 

разходите за балансиране ще се увеличат 

още веднъж двойно, тъй като съставът на 

стандартната балансираща група няма да 

позволи оптимално нетиране. 

Според дружеството в момента ползите 

от обединените групи са: стабилни и 

предвидими цени за разходите за 

небалансите, намаление на крайните 

разходи за електроенергията (индустрия, 

малък и среден бизнес, мрежови 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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оператори, ВЕИ); свободно групиране на 

участниците според типа, размера и 

небаланса; привличане на инвестиции 

във ВЕИ и нови мощности - 

предвидимост на тази част от разхода 

при изготвянето на бизнес планове; 

смекчаване на последиците от пикови 

цени - благодарение на групите ефектът 

от високите цени не е двоен 

(едновременно висока цена за енергия и 

цена за балансиране). 

Чл. 57 

Алпик Енергия 

България 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Дружеството счита, че така 

предложените промени са опасни за 

пазара и ще доведат до ненужно, 

допълнително увеличение на крайната 

цена на електроенергията за 

мнозинството от потребители на 

свободен пазар. Горното се случва в 

ситуация на рекордни цени на 

електроенергията на едро, в която редица 

бизнеси изпитват затруднение, поради 

което спират или ограничават работата 

си. Всяко допълнително покачване на 

цената на електроенергията в този 

период ще има още по-силен негативен 

ефект върху бизнеса в България. 

Ако бъдат приети предложените 

промени, дружеството очаква поредица 

от отрицателни ефекти върху работата на 

свободния пазар поради следните 

причини: 

- Увеличаване на количествата небаланси 

(заплащани по наказателни цени за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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небаланс) на пазарните участници като 

резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи 

поради ограничаване на възможностите 

за нетиране на небалансите; 

- Увеличаване на разходите за 

балансиране и по-висока крайна цена на 

електроенергията за производители, 

търговци и потребители; 

- Намаляване на конкуренцията, отпадане 

на по-малки доставчици и концентриране 

на участниците в няколко балансиращи 

групи, вкл. влошаване на възможностите 

малки и средни търговци да привличат 

клиенти; 

- Ограничаване на търговската свобода 

на доставчиците да предлагат 

разнообразен набор от услуги на своите 

клиенти, включително изгодни условя за 

балансиране. 

Отбелязва, че налагането на 

допълнителни забрани срещу 

обединяването на балансиращите групи е 

стъпка в посока, обратна на 

либерализация на пазара на електрическа 

енергия. Разходите за балансиране са 

важни, защото те съставляват 5% - 10% 

от крайната цена на електроенергията, 

като традиционно и сезонно 

предпоставено са най-високи през 

зимните месеци. Цените на 

балансиращата енергия за недостиг са 

обвързани с цените на пазар „ден 

напред“ на БНЕБ ЕАД, което води до 



 

 

 

стр. 148 от 307 

значително покачване и на разходите за 

балансиране. 

Посочва, че делегирането на небалансите 

на друг координатор е възможност, от 

която се възползват редица доставчици, 

защото по този начин намаляват 

разходите на членовете на своята група 

за балансиране, съответно имат 

възможности да предлагат конкурентни 

условия на своите клиенти. При отпадане 

на обединенията, тези доставчици ще 

загубят конкурентното си предимство и 

част от клиентите си. Намаляване на 

конкуренцията при доставчиците би 

довела до по-малко възможности за 

избор за участниците на свободен пазар и 

концентрация в групите на малък на брой 

големи координатори, което ще доведе 

до състояние на олигопол при 

доставчиците на крайни клиенти на 

либерализирания пазар. 

Дружеството счита предложените 

промени за селективни, тъй като се 

създава неравнопоставеност между 

участниците на регулирания и свободния 

пазар. Предлага се да отпадне 

възможността за общ финансов 

сетълмент само за стандартни и 

комбинирани балансиращи групи, които 

обхващат участниците на свободния 

пазар, но не и за специалните 

балансиращи групи, които покриват 

регулирания пазар. Последното е 

предпоставка за допълнително 
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изкривяване на пазара и увеличаване на 

разликата между цената на 

електроенергията за небитовите 

потребители и тази за битовите. 

Уточнява, че разходите на ЕСО ЕАД за 

балансиране на системата няма по 

никакъв начин да се променят, докато 

разходите на пазарните участници ще се 

увеличат по административен път. Те ще 

имат намалени възможности за 

ефективно нетиране, което ще доведе до 

ръст на общия разход за небаланс на 

всички координатори на балансиращи 

групи. 

В допълнение обръща внимание, че 

предложените промени ще имат крайно 

негативен ефект върху разходите на 

балансиране на производителите на 

електрическа енергия от ВЕИ, тъй като 

дори в условията на настоящите ПТЕЕ, 

разходите за балансиране на ВЕИ 

производителите надвишават значително 

нивата в развитите европейски пазари. 

Едно допълнително увеличение ще има 

крайно негативен ефект върху 

съществуващите ВЕИ в страната, както и 

ще доведе до отлив на нови ВЕИ 

инвестиции от България и ще постави 

под въпрос декарбонизацията на 

електроенергетиката в страната. 

Чл. 57 

Ветроком 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

Да отпадне. Производителят счита, че предложената 

промяна в работата на балансиращия 

пазар ще повлияе силно негативно, като 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

допълнително ще увеличи разходите за 

небаланси както на дружеството, така и 

на всички производители на 

електроенергия от вятър. 

Посочва, че в резултат на предложеното 

изменение, балансиращите групи ще се 

фрагментират, което ще намали 

възможностите за нетиране на 

небалансите в отделните групи, ще 

увеличи техния краен небаланс и 

респективно разходи. Производителите, в 

стремежа си да намалят тези разходи, ще 

се насочат към по-големите балансиращи 

групи, което в крайна сметка ще доведе 

до концентрация в групите на големите 

координатори и ще намали силно 

конкуренцията на балансиращия пазар. 

Предвид задължението производителите 

да продават енергията си чрез 

координаторите на своите балансиращи 

групи, тази промяна според дружеството 

ще доведе и до силно ограничаване на 

възможностите за избор при участието 

му на свободния пазар. 

Напомня, че още при приемането на 

регулацията за балансиращ пазар, 

спецификите на отделните технологии и 

възможностите им да прогнозират 

производството си в рамките на пазара 

„Ден напред“ не беше взета предвид. На 

производителите на електроенергия от 

вятър беше наложено задължението за 

прогнозиране на производството 24 часа 

напред, въпреки обективната 
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невъзможност за прогнозиране с поне 

някаква приемлива точност. В резултат 

на това и сега производителите на 

електроенергия от вятър понасят най-

високи балансиращи разходи. 

Намира, че премахването на 

възможността за обединяване на 

балансиращите групи чрез общ финансов 

сетълмент ще създаде допълнителни 

непланирани разходи за съществуващите 

вятърни електрически централи, което би 

било рисково за инвестициите в сектора 

и в противоречие с обявените високи 

цели за увеличаване на дела на 

производство на електроенергия от ВЕИ. 

Чл. 57 

Еолика 

България ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Еолика България ЕАД счита, че чл. 57, 

ал. 5 следва да отпадне от проекта, тъй 

като ще увеличи многократно разходите 

на производителите и ще доведе до 

изкривявания на свободния пазар. В тази 

връзка споделя напълно становището на 

БВА относно проект на Правила за 

изменение и допълнение на Правилата за 

търговия с електрическа енергия с вх. № 

Е-04-29-1/12.11.2021 г. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 57 

МЕТ Енерджи 

Трейдинг 

България ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

Да отпадне. Дружеството посочва, че съгласно 

действащите към момента ПТЕЕ 

съществува възможност за 

координаторите на балансиращи групи 

да делегират небалансите на друг 

координатор с цел намаляване разходите 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

на членовете на балансиращата си група, 

както и намаляване на собствените 

административни разходи по 

осъществяване на дейността по търговия 

с електрическа енергия. От тази 

възможност се възползват почти всички 

търговци на българския електроенергиен 

пазар, като именно обединяването на 

балансиращите групи подпомага 

намаляването на разходите за 

балансиране на крайни клиенти, което от 

своя страна стимулира конкуренцията в 

тази област. Този краен резултат се 

дължи основно на различията в 

профилите на участниците в 

обединенията на балансиращи групи, 

което от своя страна води до ефективно 

прихващане на небалансите, респективно 

намаляване на общия небаланс за 

съответната група. Горепосоченият 

механизъм за обединяване на 

балансиращи групи дава отражение 

върху ефективно намаляване на тежестта 

на разхода за балансиране при 

формиране на крайната цена за 

електрическа енергия за всички членове 

на групата, в т.ч. крайни клиенти, 

търговци и производители. 

Според дружеството премахването на 

възможността балансиращите групи да се 

обединяват с общ финансов сетълмент 

ще доведе до чувствително увеличение 

на крайната цена на електрическата 

енергия за по-голямата част от 
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потребители на свободен пазар. Това се 

дължи на факта, че мнозинството от 

пазарните участници на пазара на 

електрическа енергия са част от 

обединения на координатори на 

балансиращи групи. Измененията на 

ПТЕЕ ще въздействат не само върху 

мнозинството координатори на 

балансиращи групи, но и върху 

производителите и стопанските 

потребители. 

Счита, че измененията ще доведат до 

съществен ръст в разходите за небаланси 

за всички пазарни участници и други 

негативни последици, които ще дадат 

отражение върху функционирането на 

свободния пазар. Основните аргументи в 

тази посока могат да бъдат 

систематизирани и обобщени, както 

следва: 

1. Промените ще доведат до увеличаване 

на количествата електрическа енергия, за 

които ще се заплащат наказателните цени 

за недостиг и излишък, което 

увеличаване ще бъде приложимо към по-

голямата част участници на свободния 

пазар за електроенергия; 

2. От своя страна, по-големите 

количества на небалансите водят до по- 

високи разходи за балансиране и по-

висока крайна цена на електроенергията 

за производители, търговци и 

потребители, чиято основна задача, и то 

до момента успешно реализирана, е 
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именно възможността балансиращите 

групи да се обединяват с общ финансов 

сетълмент; 

3. Отпадането на обединенията ще 

доведе до загуба на 

конкурентоспособност на доставчиците, 

особено на по-малките от тях, а от там - 

загуба на част от клиентите им. Така 

възможността за избор за участниците на 

свободния пазар ще намалее значително, 

следователно ще се наблюдава 

концентрация в групите на големите 

координатори. Видно е, че при такава 

реорганизация на пазара малките и 

средни компании ще загубят значителна 

част от клиентите си с оглед интереса им 

да се присъединят към по-големи 

балансиращи групи. 

4. Ще бъде ограничен един от основните 

принципи на пазара, а именно свободата 

на доставчиците да предлагат 

разнообразни услуги на своите клиенти, 

в т.ч. изгодни условия за балансиране. 

В заключение отбелязва, че ако бъде 

приет предложеният ПИД на ПТЕЕ, ще 

се стигне до увеличение на количествата 

небаланси на повечето пазарни 

участници, в резултат на принудителното 

фрагментиране на балансиращите групи. 

Намаляването на броя участници в 

балансиращите групи ще повлече след 

себе си по-малко възможности за 

нетиране на небалансите, респективно 

покачване на общия небаланс на групата. 
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Чл. 57 

Токи Пауър АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В ал. 4 думите „освен в случаите по 

чл. 56б, ал. 4“ се заличават. 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Дружеството изразява несъгласие с 

предлаганите промени и счита, че те са 

във вреда на потребителите, търговците и 

съществуващите законни и свободни 

обединения в балансиращи групи. 

Намира, че предложенията ще доведат до 

увеличение на общия разход, тъй като 

номинално цената за небаланси вероятно 

ще намалее (заради разпределението на 

небалансите на няколко генериращи 

небаланси пазарни субекта върху по-

голямо множество участници), но ще се 

увеличи количеството и общата 

стойността на тези небаланси, тъй като 

ще се фрагментира ненужно 

съществуващият балансиращ пазар. 

Обръща внимание, че подобен вид 

промени, освен всичко останало, само 

биха задълбочили и проблема с 

предвидимостта и устойчивостта в 

сектора, доколкото се прави по средата 

на ценови период, без предварителна 

дискусия и без никакви конкретни 

изчисления и данни, които да са 

представени на заинтересованите страни. 

Апелира изчисленията и калкулациите, 

към които реферират от работната група 

и от ЕСО ЕАД, да бъдат направени 

публични, за да може да се коментира по 

тях по същество. 

Според дружеството ако дейността по 

балансиране в момента е толкова 

проблемна, колкото се твърди, защо 

търговците се обединяват в балансиращи 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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групи с общ финансов сетълмент, вместо 

да извършват тази дейност директно към 

ЕСО ЕАД? Посочва, че ако има отделни 

пазарни участници с големи и 

неконтролируеми небаланси извън 

обединенията, които по неволя се 

балансират в ЕСО ЕАД, въпросът е 

всъщност на какво точно се дължат тези 

небаланси и как може да се подобрят, 

вместо техният ефект да се разпредели 

върху повече пазарни участници. 

По отношение аргумента, че в резултат 

от делегирането на небалансите от един 

координатор на друг, цената на 

недостига се увеличава през зимните 

месеци с около 15%, изтъква, че 

нарастването на цената на недостига през 

зимата е нормално сезонно явление, като 

то не е непременно свързано с начина, по 

който се извършва балансирането. 

Счита твърдението, че окрупняването на 

групите не винаги се извършва със 

знанието на всички техни членове, а с 

еднолично решение на координатора на 

балансиращата група, за необяснимо, 

доколкото координаторите на 

балансиращи групи са оправомощени от 

клиентите за тази дейност, съответно те 

носят отговорност за нейното управление 

и осъществяване, включително чрез 

обединяване в по-голяма група, като не е 

публично известно да има оплаквания в 

тази връзка. 

Посочва, че механизмът за 
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преразпределение на небалансите в 

рамките на обединенията не е неясен, а е 

договорно определен между съответните 

участници в обединенията. 

Счита за невярно твърдението за 

възникване на допълнителни разходи от 

появата на допълнително междинно 

звено между крайния клиент и 

балансиращия пазар, тъй като практиката 

на пазара показва точно обратното и 

неслучайно масово участниците на 

пазара избират да влизат в подобни 

обединения. 

По отношение споменатата тенденция за 

смесване на ролите „координатор на 

балансираща група“ и „доставчик на 

електрическа енергия“ отбелязва, че 

всеки пазарен субект е свободен да 

извършва дейностите, за които е 

лицензиран, като няма законови и 

регулаторни пречки едно и също 

юридическо лице да притежава няколко 

лиценза и да извърша повече от една 

дейности. 

Обръща внимание, че раздробяването на 

балансиращите групи с общ сетълмент 

още повече ще усложни процеса по 

наблюдение и контрол на 

взаимоотношенията в групите, доколкото 

ЕСО ЕАД ще трябва да балансира по-

голям брой участници, чиито небаланси 

поотделно ще надхвърлят тези на 

досегашните обединения с общ 

сетълмент. 
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Отбелязва също, че липсата  на 

непосредствен контрол върху 

търговските участници от страна на 

главния координатор, съответно 

невъзможността за своевременна реакция 

при възникване на проблемни ситуации, 

са фактически непреодолими при което и 

да е дружество, ако е в ролята на главен 

координатор, като предлаганите промени 

по никакъв начин не биха променили 

този факт. Предлага да се предприемат 

мерки в посока пазарно стимулиране на 

постигане на най-добър баланс и 

избягване на небаланси, а не 

непосредствен контрол. 

Намира, че ако конкуренцията страда от 

мегагрупите, това само по себе си е 

аргумент да не се създава само една 

група - тази в ЕСО ЕАД. Напротив, 

съществуващата уредба на дейността 

дава възможност да се появят реални и 

по-ефективни алтернативи на ЕСО ЕАД, 

както и да се поддържа конкуренцията на 

пазара чрез осигуряване на възможности 

за по-ефективно и икономически изгодно 

балансиране. 

Според дружеството посоченото 

увеличение на цената на недостига, с 

което се ощетяват участниците извън 

групата (специалните групи и 

самостоятелните производители и 

потребители), означава, че има големи 

като тежест участници, системно 

изпадащи в голям недостиг и нямащи 
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възможност да разделят разноските си с 

повече на брой други, но по презумпция 

по-точни или по-дисциплинирани 

участници. Предлаганите промени по 

същество биха наказали последните за 

сметка на първите, като по този начин би 

ги лишило от едно заслужено 

конкурентно предимство. 

По отношение изтъкнатото съображение 

за пасивно нетиране на небалансите в 

мегагрупата, което не допринася за 

понижение на разходите за балансиране, 

а само разпределяне на тези разходи 

върху по-ниска стойност на небалансите 

и оттук до увеличаване на цената на 

недостига, заявява, че това вероятно се 

дължи на факта, че понастоящем в ЕСО 

ЕАД има големи разходи за небаланси, 

които с предлаганите промени се цели да 

се разпределят върху останалата част от 

пазарните участници. Счита, че за 

последното няма никаква логика и 

аргументи. 

Чл. 57 

Еко Парк Уинд 

Пауър ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според дружеството предложената 

промяна в работата на балансиращ пазар 

ще повлияе силно негативно, като 

допълнително ще увеличи разходите за 

небаланси на производителите от 

електроенергия от вятър. В случай, че 

така разписаната промяна в ПТЕЕ бъде 

приета, балансиращите групи ще се 

фрагментират - в тях ще участват 

значително по-малък брой участници, 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и ръст на общия небаланс на групата. 

Производителите, в стремежа си да 

намалят тези разходи, ще се насочат към 

по-големите балансиращи групи, което 

ще доведе до концентрация и ще увреди 

конкуренцията не само на балансиращия, 

но и на свободния пазар (вземайки 

предвид факта, че всички ВЕИ 

производители са задължени да продават 

енергията си чрез координаторите на 

своите балансиращи групи). Напомня, че 

още при приемането на регулацията за 

балансиращия пазар, спецификите на 

отделните технологии и възможността 

им да прогнозират производството в 

рамките на пазар „ден напред“ не беше 

взета предвид. Наложеното на вятърните 

централи задължение да прогнозират 

производството на индивидуални 

инсталации за 24 часа напред не 

кореспондира с безспорния факт, че това 

е обективно невъзможно. Като резултат, 

балансиращите разходи и към момента са 

най-високи именно за вятърните 

производители. 

Подчертава, че премахването на 

възможността за обединяване на 

балансиращите групи чрез общ финансов 

сетълмент ще създаде допълнителни 

непланирани разходи за съществуващите 

ВяЕЦ, което би било рисково за 

инвестициите в сектора. 
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Чл. 57 

Лонг Ман 

Холдинг АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според дружеството предложената 

промяна в работата на балансиращ пазар 

ще повлияе силно негативно, като 

допълнително ще увеличи разходите за 

небаланси на производителите от 

електроенергия от вятър. В случай, че 

така разписаната промяна в ПТЕЕ бъде 

приета, балансиращите групи ще се 

фрагментират - в тях ще участват 

значително по-малък брой участници, 

което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и ръст на общия небаланс на групата. 

Производителите, в стремежа си да 

намалят тези разходи, ще се насочат към 

по-големите балансиращи групи, което 

ще доведе до концентрация и ще увреди 

конкуренцията не само на балансиращия, 

но и на свободния пазар (вземайки 

предвид факта, че всички ВЕИ 

производители са задължени да продават 

енергията си чрез координаторите на 

своите балансиращи групи). Напомня, че 

още при приемането на регулацията за 

балансиращия пазар, спецификите на 

отделните технологии и възможността 

им да прогнозират производството в 

рамките на пазар „ден напред“ не е била 

взета предвид. Наложеното на вятърните 

централи задължение да прогнозират 

производството на индивидуални 

инсталации за 24 часа напред не 

кореспондира с безспорния факт, че това 

е обективно невъзможно. Като резултат, 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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балансиращите разходи и към момента са 

най-високи именно за вятърните 

производители. 

Подчертава, че премахването на 

възможността за обединяване на 

балансиращите групи чрез общ финансов 

сетълмент ще създаде допълнителни 

непланирани разходи за съществуващите 

ВяЕЦ, което би било рисково за 

инвестициите в сектора. 

Чл. 57 

Месомаркет 

ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според дружеството предложената 

промяна в работата на балансиращ пазар 

ще повлияе силно негативно, като 

допълнително ще увеличи разходите за 

небаланси на производителите от 

електроенергия от вятър. В случай, че 

така разписаната промяна в ПТЕЕ бъде 

приета, балансиращите групи ще се 

фрагментират - в тях ще участват 

значително по-малък брой участници, 

което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

и ръст на общия небаланс на групата. 

Производителите, в стремежа си да 

намалят тези разходи, ще се насочат към 

по-големите балансиращи групи, което 

ще доведе до концентрация и ще увреди 

конкуренцията не само на балансиращия, 

но и на свободния пазар (вземайки 

предвид факта, че всички ВЕИ 

производители са задължени да продават 

енергията си чрез координаторите на 

своите балансиращи групи). Напомня, че 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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още при приемането на регулацията за 

балансиращия пазар, спецификите на 

отделните технологии и възможността 

им да прогнозират производството в 

рамките на пазар „ден напред“ не е била 

взета предвид. Наложеното на вятърните 

централи задължение да прогнозират 

производството на индивидуални 

инсталации за 24 часа напред не 

кореспондира с безспорния факт, че това 

е обективно невъзможно. Като резултат, 

балансиращите разходи и към момента са 

най-високи именно за вятърните 

производители. 

Подчертава, че премахването на 

възможността за обединяване на 

балансиращите групи чрез общ финансов 

сетълмент ще създаде допълнителни 

непланирани разходи за съществуващите 

ВяЕЦ, което би било рисково за 

инвестициите в сектора. 

Чл. 57 

Хаекон ЕООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 29. В чл. 57 се правят следните 

изменения и допълнения: 

2. Създава се ал. 5 със следното 

съдържание: 

„(5) Координаторите на стандартни 

балансиращи групи нямат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор на 

балансираща група.“. 

Да отпадне. Според дружеството предложената 

промяна в работата на балансиращ пазар 

ще повлияе силно негативно, като 

допълнително ще увеличи разходите за 

небаланси на производителите от 

електроенергия от вятър. В случай, че 

така разписаната промяна в ПТЕЕ бъде 

приета, балансиращите групи ще се 

фрагментират - в тях ще участват 

значително по-малък брой участници, 

което предполага ограничени 

възможности за нетиране на небалансите 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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и ръст на общия небаланс на групата. 

Производителите, в стремежа си да 

намалят тези разходи, ще се насочат към 

по-големите балансиращи групи, което 

ще доведе до концентрация и ще увреди 

конкуренцията не само на балансиращия, 

но и на свободния пазар (вземайки 

предвид факта, че всички ВЕИ 

производители са задължени да продават 

енергията си чрез координаторите на 

своите балансиращи групи). Напомня, че 

още при приемането на регулацията за 

балансиращия пазар, спецификите на 

отделните технологии и възможността 

им да прогнозират производството в 

рамките на пазар „ден напред“ не е била 

взета предвид. Наложеното на вятърните 

централи задължение да прогнозират 

производството на индивидуални 

инсталации за 24 часа напред не 

кореспондира с безспорния факт, че това 

е обективно невъзможно. Като резултат, 

балансиращите разходи и към момента са 

най-високи именно за вятърните 

производители. 

Подчертава, че премахването на 

възможността за обединяване на 

балансиращите групи чрез общ финансов 

сетълмент ще създаде допълнителни 

непланирани разходи за съществуващите 

ВяЕЦ, което би било рисково за 

инвестициите в сектора. 

Чл. 58 По ПТЕЕ Чл. 58. (1) Търговски участници Предложението цели урегулиране на Предложението не се 
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ЕСО ЕАД Чл. 58. (1) Търговски участници имат 

право да се регистрират като 

"координатори на стандартни 

балансиращи групи" и/или като 

"координатори на комбинирани 

балансиращи групи", ако са 

изпълнили следните условия: 

5. нямат просрочени задължения към 

Фонд "Сигурност на 

електроенергийната система", 

обществения доставчик, крайните 

снабдители, независимия преносен 

оператор, операторите на 

електроразпределителните мрежи и 

оператора на борсовия пазар на 

електрическа енергия; 

(2) Търговски участници имат право 

да се регистрират като "координатори 

на специални балансиращи групи", 

ако са изпълнили следните условия: 

5. нямат просрочени задължения към 

обществения доставчик, крайните 

снабдители, независимия преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителните мрежи. 

имат право да се регистрират като 

"координатори на стандартни 

балансиращи групи" и/или като 

"координатори на комбинирани 

балансиращи групи", ако са 

изпълнили следните условия: 

5. изпълнили са изискванията за 

обмен на данни и са провели 

успешни тестове съгласно 

инструкцията по чл. 88, ал. 3; 

(2) Търговски участници имат 

право да се регистрират като 

"координатори на специални 

балансиращи групи", ако са 

изпълнили следните условия: 

5. изпълнили са изискванията за 

обмен на данни и са провели 

успешни тестове съгласно 

инструкцията по чл. 88, ал. 3. 

отношенията между засегнатите 

участници относно въвеждане на единен 

електронен формат за обмен на 

информация. 

приема 

Предложението е част от 

общ пакет от предложения 

на дружеството, постъпили 

в КЕВР след проведеното 

на 05.11.2021 г. обществено 

обсъждане, които са 

свързани със значителни  

промени в работата на 

балансиращия пазар. Тези 

предложения следва да 

бъдат разгледани в тяхната 

цялост и подложени на 

обществено обсъждане със 

всички заинтересовани 

страни в отделно 

производство по изменение 

и допълнение на ПТЕЕ в 

съответствие с чл. 14 от 

Закона за енергетиката. 

Не става ясно защо се 

предлага да се заличи 

съществуващият текст. 

Чл. 60 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 60. (2) В срок до 30 дни от 

получаването на известието за 

приемане на заявлението за 

регистрация по ал. 1, т. 1: 

1. заявителят по чл. 58, ал. 1 следва да 

сключи договора по чл. 11, т. 8, в 

който е указан размерът на 

По ПТЕЕ 

Чл. 60. (2) В срок до 30 дни от 

получаването на известието за 

приемане на заявлението за 

регистрация по ал. 1, т. 1: 

1. заявителят по чл. 58, ал. 1 

следва да сключи договора по чл. 

11, т. 8, в който е указан размерът 

Предложението по ал. 2 е в съответствие 

с понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението по ал. 4 и 5 цели 

обединяване на съществуващите досега 

ал. 4 и ал. 5 в един текст с оглед яснота и 

Предложението не се 

приема, предвид 

изложените по-горе 

мотиви. 
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първоначалното гаранционно 

обезпечение, а доставчиците на 

балансираща енергия в 

балансиращата група да сключат 

договора по чл. 11, т. 7; 

(4) Със сключването на договорите по 

ал. 2 координаторът на 

балансиращата група/търговецът на 

електрическа енергия без физически 

обекти се вписва в регистъра по чл. 65 

със статус "регистриран". 

(5) След предоставянето на 

гаранционно обезпечение в размера 

по ал. 2 координаторът на 

балансиращата група/търговецът на 

електрическа енергия без физически 

обекти се вписва в регистъра по чл. 65 

със статус "активен". 

на първоначалното гаранционно 

обезпечение, а доставчиците на 

балансиращи услуги в 

балансиращата група да сключат 

договора по чл. 11, т. 7; 

(4) Със сключването на 

договорите и предоставяне на 

гаранционно обезпечение в 

размера по ал. 2, координаторът 

на балансиращата 

група/търговецът на електрическа 

енергия без физически обекти се 

вписва в регистъра по чл. 65 със 

статус "активен". 

(5) да се отмени. 

прецизност. 

Чл. 62 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 62. (1) Всеки обект на 

производител или потребител може 

да бъде причислен само към един 

координатор на балансираща група. 

Чл. 62. (1) Всеки обект на 

производител или потребител 

може да бъде причислен само към 

един координатор на 

балансираща група.  
Производител на електрическа 

енергия задължително се 

причислява към един 

координатор на балансираща 

група с всичките си регистрирани 

обекти за производство и 

потребление. 

Според ЕСО ЕАД обектите за 

производство и потребление на едно 

юридическо лице, е целесъобразно да 

бъдат в една балансираща група, с оглед 

по-голям контрол и яснота при 

промяната на отговорността за 

балансиране, отговорността при 

известяването на графици, 

прекратяването на снабдяването с 

електрическа енергия, в установените от 

Закона за енергетиката случаи и 

възникнали спорове от съществуващите 

практики до момента. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

В допълнение, тъй като 

става въпрос за 

самостоятелни, независими 

един от друг обекти, всеки 

производител следва да има 

възможност въз основа на 

собствена преценка да 

взима решения относно 

най-удачния начин за 

балансирането им. 

Чл. 67 

ЕВН 

По ПТЕЕ 

Чл. 67. (1) Координатор на 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството отбелязва, че все още 

остава непроменен подходът при 
Предложението не се 

приема. 
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БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

балансираща група, заявил оттегляне 

по чл. 66, ал. 1, и неговите членове 

имат право да прехвърлят 

отговорността за балансиране на 

координатор на балансираща група 

съгласно регистъра по чл. 65, като 

изпращат на независимия преносен 

оператор "заявление за прехвърляне 

на отговорност за балансиране" 

съгласно утвърден образец. 

Заявлението съдържа: 

1. наименование на координатора, 

който ще поеме отговорността за 

балансиране; 

2. декларация за съгласие на 

координатора по т. 1; 

3. описание на обектите и 

съответните кодови номера на лицето, 

което прехвърля отговорността за 

балансиране. 

(2) Независимият преносен оператор 

проверява данните в заявлението и 

отговаря писмено в срок до 15 дни на 

заявителя, новия координатор на 

балансираща група и съответния 

мрежови оператор, към чиято мрежа 

са присъединени обектите. 

(3) В отговора по ал. 2 се посочва 

датата, от която прехвърлянето на 

отговорността за балансиране е в 

сила, която дата е първо число на 

календарен месец. 

(4) Независимият преносен оператор 

има право да поиска промяна на 

механизма на оттеглянето на 

координатор на балансираща група, 

защото така, както е разписан текстът 

сега (чл. 67 ал. 1 от ПТЕЕ), е 

неприложим на практика. В тази връзка 

предлага на Комисията да преразгледа и 

цялостно да синхронизира модела на 

оттеглянето на координатор на 

балансираща група с останалата част на 

нормативната уредба, така че да има ясно 

определени срокове и начин на действие. 

Липсва конкретен текст, 

който да бъде обсъден. 

Освен това, на този етап от 

производството за 

изменение и допълнение на 

ПТЕЕ и доколкото се касае 

за съществено изменение, 

евентуално предложение от 

страна на Комисията няма 

да бъде обсъдено със 

заинтересованите страни в 

съответствие с чл. 14 от ЗЕ. 
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сключените договори по чл. 11, т. 8 с 

новия координатор на балансираща 

група. 

(5) Независимият преносен оператор 

отразява промените в регистъра по 

чл. 65.  

(6) Независимият преносен оператор 

и операторите на 

електроразпределителните мрежи си 

обменят взаимно информация до два 

работни дни преди изтичане на 

календарния месец за обхвата на 

балансиращите групи и съответните 

координатори, считано от следващия 

календарен месец. 

(7) Координаторите на балансиращи 

групи изпращат на независимия 

преносен оператор до три работни 

дни преди изтичане на календарния 

месец списък на обектите на 

търговските участници, които са в 

състава на балансиращата им група от 

следващия месец. 

Чл. 68 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 68. (9) няма съществуващ текст. 

Чл. 68. (9) Обектите на 

производители на електрическа 

енергия, с делегирана 

отговорност за балансиране към 

координатор на балансираща 

група, отстранен от 

електроенергийния пазар, се 

причисляват към специалната 

балансираща група на 

обществения доставчик или краен 

Според ЕСО ЕАД в ПТЕЕ не са 

разписани разпоредби в случаите, когато 

производители на електрическа енергия 

останат без координатор. Такива случаи 

са възможни и следва да бъдат 

регламентирани. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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снабдител, според електрическата 

мрежа, към която са 

присъединени. Тези търговски 

участници имат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор, 

считано от следващия календарен 

месец. 

Чл. 68 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 68. (1) Независимият преносен 

оператор може да отстрани от 

електроенергийния пазар 

координатор на балансираща група 

или търговски участник по чл. 62, ал. 

3 с предизвестие от три дни до 

съответния оператор на 

електроразпределителна мрежа 

доставчик от последна инстанция, 

координатора на балансираща група и 

координатора с общ финансов 

сетълмент във всеки един от следните 

случаи: 

1. координаторът на балансираща 

група или търговският участник по 

чл. 62, ал. 3 не изпълнява 

задълженията си съгласно тези 

правила и/или не отговаря на 

условията за регистрация като 

координатор на балансираща група; 

2. координаторът на балансираща 

група или търговският участник по 

чл. 62, ал. 3 наруши условията на 

договора за балансиране, в т.ч. при 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството обръща внимание, че в 

предложенията на КЕВР отново не 

намира своята уредба ситуацията, при 

която производители на електрическа 

енергия с обща инсталирана мощност 

500 kW и над 500 kW останат без 

координатор на балансираща група, 

защото координаторът им е отстранен от 

електроенергийния пазар. Чл. 56а, ал. 6 

от ПТЕЕ дава насока само за онези 

производители, които имат сключен 

договор за изкупуване на електрическата 

енергия с крайния снабдител, но не и за 

тези, които нямат такъв договор и 

продават произведената от тях енергия 

на организиран борсов пазар. Счита за 

необходимо в настоящата процедура за 

изменение и допълнение на ПТЕЕ да 

бъде разписана и тази процедура, липсата 

на която на практика би създала редица 

оперативни проблеми за участници на 

пазара и техните клиенти, особено когато 

не малък брой от тях избират да 

реализират произведената от тях енергия 

при сегашните ценови нива. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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неплащане в срок или ако не 

възстанови или не представи 

актуализирано гаранционно 

обезпечение в сроковете по договора; 

3. координаторът на балансираща 

група или търговският участник по 

чл. 62, ал. 3 има неизплатени 

задължения по договорите си за 

достъп и пренос и/или 

невнесени/невъзстановени/неактуализ

ирани гаранционни обезпечения; 

4. координаторът на балансираща 

група или търговският участник по 

чл. 62, ал. 3 допуска небаланси в 

балансиращата си група, 

надхвърлящи размера на 

предоставеното обезпечение по реда 

на глава десета, след изрично 

предупреждение от независимия 

преносен оператор; 

5. координаторът на балансираща 

група е обявен в несъстоятелност или 

е в процес на ликвидация; 

6. не представя графици в сроковете 

съгласно правилата. 

(2) Независимият преносен оператор 

отстранява от електроенергийния 

пазар търговци и производители на 

електрическа енергия с предизвестие 

от три дни до съответния оператор на 

електроразпределителна мрежа, 

доставчик от последна инстанция, 

координатор на балансираща група и 

координатор с общ финансов 
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сетълмент по искане на Фонд 

"Сигурност на електроенергийната 

система" съгласно чл. 36ж от Закона 

за енергетиката. Независимият 

преносен оператор може да откаже да 

отстрани производител от 

електроенергийния пазар, в случай че 

отстраняването води или може да 

доведе до нарушаване сигурността на 

снабдяването. 

(3) Координаторът на балансираща 

група или търговският участник по 

чл. 62, ал. 3 е длъжен да уреди всички 

свои задължения с независимия 

преносен оператор, възникнали до 

датата на отстраняване от 

електроенергийния пазар. 

(4) Членовете на балансираща група с 

координатор, отстранен от 

електроенергийния пазар, който им е 

и доставчик на електрическа енергия, 

се причисляват в балансиращата 

група на доставчика от последна 

инстанция, считано от датата на 

отстраняване, и имат право да 

прехвърлят отговорността за 

балансиране на друг координатор, 

считано от следващия календарен 

месец. 

(5) Членовете на балансираща група с 

координатор, отстранен от 

електроенергийния пазар, който не им 

е доставчик на електрическа енергия, 

отговарят самостоятелно за 
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собствените си небаланси считано от 

датата на отстраняване, като са 

задължени незабавно да подпишат 

договора по чл. 11, т. 8 и да 

предоставят обезпечение за 

изпълнение на задълженията си по 

договора и имат право да прехвърлят 

отговорността за балансиране на друг 

координатор считано от първо число 

на следващия календарен месец. 

(6) Независимият преносен оператор 

отразява отстраняването на 

координатор на балансираща група 

или търговски участник по чл. 62, ал. 

3 в регистъра по чл. 65 в деня на 

отстраняването му. 

(7) В случаите по ал. 1 и 2 

независимият преносен оператор 

информира комисията за 

отстраняването от пазара на 

търговския участник. 

(8) Предизвестието по ал. 1 и ал. 2 се 

изпраща и на членовете на 

балансиращата група. Независимият 

преносен оператор уведомява преките 

членове в балансиращата група, а 

операторите на 

електроразпределителните мрежи – 

непреките членове в групата. 

Чл. 71 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 71. (5) Производителите на 

електрическа енергия от 

високоефективно комбинирано 

Чл. 71. (5) Производителите на 

електрическа енергия от 

високоефективно комбинирано 

производство с обекти с обща 

Предложението е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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производство с обекти с обща 

инсталирана електрическа мощност, 

по-малка от 500 kW, изпращат 

почасови графици към обществения 

доставчик/крайния снабдител и към 

участници на свободния пазар в 

сроковете съгласно глава шеста. 

Балансирането се извършва съгласно 

сумарните графици и отчетените 

количества електрическа енергия, 

като небалансите се делегират на 

координатора на стандартната 

балансираща група. 

инсталирана електрическа 

мощност, по-малка от 500 kW, 

изпращат графици за всеки 

сетълмент период към 

обществения доставчик/крайния 

снабдител и към участници на 

свободния пазар в сроковете 

съгласно глава шеста. 

Балансирането се извършва 

съгласно сумарните графици и 

отчетените количества 

електрическа енергия, като 

небалансите се делегират на 

координатора на стандартната 

балансираща група. 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15 минутен период на 

сетълмент. 

Чл. 77 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 77. (5) Доставчиците на 

балансираща енергия изпращат на 

независимия преносен оператор 

графици за планираното брутно 

производство на всеки диспечиран 

блок съгласно сключените договори 

за доставка на електрическа енергия, 

за покриване на технологичните 

разходи в мрежите по утвърден 

образец (PPS file) и посочен достъп до 

системата в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор на 

интернет страницата му, и съгласно 

процедурите, регламентирани в 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката и тези 

Чл. 77. (5) Доставчиците на  
балансиращи услуги изпращат на 

независимия преносен оператор 

графици за планираното брутно 

производство на всеки 

диспечиран блок съгласно 

сключените договори за доставка 

на електрическа енергия, за 

покриване на технологичните 

разходи в мрежите по утвърден 

образец (PPS file) и посочен 

достъп до системата в срокове 

съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата му, и съгласно 

процедурите, регламентирани в 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране,  
Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия и с промените в Закона за 

изменение и допълнение на Закона за 

енергетиката, обнародван в ДВ, бр. 9 от 

02.02.2021 г. (ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 9 

от 2021 г.). 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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правила. 

(6) Доставчиците на балансираща 

енергия изпращат на независимия 

преносен оператор графици за нетно 

производство на всеки диспечиран 

блок и/или потребяващи обекти и/или 

агрегирани съоръжения/обекти по 

утвърден образец (TPS file) и посочен 

достъп до системата с отчитане на 

сключените договори за доставка на 

електрическа енергия в срокове 

съгласно инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор на 

интернет страницата му, и съгласно 

процедурите, регламентирани в 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката и тези 

правила. Агрегаторът на група от 

обекти изпраща на независимия 

преносен оператор графици за 

планираното брутно производство 

(PPS files), за всички производствени 

обекти в групата, в сроковете 

съгласно график за изпълнение на 

дейностите и обмен на информация в 

системите за администриране на 

пазара за пазарен сегмент ден напред 

и в рамките на деня. 

(7) Сумата от търговските графици на 

доставчиците на балансираща енергия 

по ал. 6 от всички пазарни сегменти 

трябва да бъде равна на сумата от 

всички търговски графици (TPS files) 

по отделните диспечирани блокове 

Закона за енергетиката и тези 

правила. 

(6) Доставчиците на  
балансиращи услуги изпращат на 

независимия преносен оператор 

графици за нетно производство на 

всеки диспечиран блок и/или 

потребяващи обекти и/или 

агрегирани съоръжения/обекти по 

утвърден образец (TPS file) и 

посочен достъп до системата с 

отчитане на сключените договори 

за доставка на електрическа 

енергия в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор 

на интернет страницата му, и 

съгласно процедурите, 

регламентирани в правилата по 

чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката и тези правила. 

Агрегаторът на група от обекти 

изпраща на независимия 

преносен оператор графици за 

планираното брутно 

производство (PPS files), за 

всички производствени обекти в 

групата, в сроковете съгласно 

график за изпълнение на 

дейностите и обмен на 

информация в системите за 

администриране на пазара за 

пазарен сегмент ден напред и в 

рамките на деня. 
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и/или потребяващи обекти и/или 

агрегирани съоръжения/обекти. 

 

По ПИД на ПТЕЕ 

 

(8) В случай че има разминаване в 

търговските графици по ал. 7, на 

доставчика на балансираща енергия 

няма да бъде признато участие в 

автоматично вторично регулиране и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности и 

ще се счита, че доставчикът е в 

търговски небаланс, който се урежда 

по цените за недостиг и излишък на 

балансиращия пазар. 

 

По ПТЕЕ 

 

(10) Графиците за производство на 

доставчиците на балансираща енергия 

по ал. 5 (брутни) и ал. 6 (нетни) 

трябва да са съпоставими и да отчитат 

прогнозните собствени нужди, както 

и да съответстват на условията в 

сключените договори по чл. 11, т. 7 от 

тези правила и предоставената 

разполагаемост за регулиране. 

Операторът може да поиска промяна 

на графика или да наложи 

ограничение в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор на 

интернет страницата му, в случаите, 

(7) Сумата от търговските 

графици на доставчиците  
балансиращи услуги по ал. 6 от 

всички пазарни сегменти трябва 

да бъде равна на сумата от всички 

търговски графици (TPS files) по 

отделните диспечирани блокове 

и/или потребяващи обекти и/или 

агрегирани съоръжения/обекти. 

(8) В случай че има разминаване в 

търговските графици по ал. 7, на 

доставчика на балансиращи 

услуги няма да бъде признато 

участие в регулиране и ще се 

счита, че доставчикът е в 

търговски небаланс, който се 

урежда по цените за недостиг и 

излишък на балансиращия пазар. 

(10) Графиците за производство 

на доставчиците на балансиращи 

услуги по ал. 5 (брутни) и ал. 6 

(нетни) трябва да са съпоставими 

и да отчитат прогнозните 

собствени нужди, както и да 

съответстват на условията в 

сключените договори по чл. 11, т. 

7 от тези правила и 

предоставената разполагаемост за 

регулиране в резултат на 

проведената тръжна процедура. 

Операторът може да поиска 

промяна на графика или да 

наложи ограничение в срокове 

съгласно инструкция, 
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когато графиците не са съобразени с 

прогнозните режими на работа и 

определената разполагаемост за 

регулиране. 

(11) Независимият преносен оператор 

изпраща до 10-о число на предходния 

месец на производителите и/или 

потребяващи обекти и/или агрегирани 

съоръжения/обекти по ал. 5 и 6 

необходимите диапазони (за 

производителите брутната 

разполагаемост) за регулиране на 

всеки блок/обект и/или агрегирани 

съоръжения/обекти за следващия 

месец, като производителят и/или 

агрегираните производители нямат 

право да сключват сделки на пазара 

на електрическа енергия над 

определената брутна мощност за 

всеки блок/агрегирани съоръжения, 

освен ако страните писмено не са 

договорили друго. 

(12) Графиците за потребление на 

доставчици на балансираща енергия с 

потребителски обекти съдържат 

информация за планираното 

потребление съгласно сключените 

договори, процедурите, 

регламентирани в правилата по чл. 

83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката и тези правила, и се 

изпращат по утвърден образец (TPS 

file) и посочен достъп до системата в 

сроковете по ал. 6. 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата му, в случаите, когато 

графиците не са съобразени с 

прогнозните режими на работа и 

разполагаемостта за регулиране. 

(11) Независимият преносен 

оператор изпраща до 10-о число 

на предходния месец на 

производителите и/или 

потребяващи обекти и/или 

агрегирани съоръжения/обекти по 

ал. 5 и ал. 6 необходимите 

минимални диапазони (за 

производителите брутната 

разполагаемост), които трябва 

задължително да предлагат през 

следващия календарен месец в 

тръжните процедури за 

разполагаемост за първично 

регулиране на честотата, 

автоматично и ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменните мощности. 

Доставчикът на балансиращи 

услуги няма право да сключва 

сделки на пазара на електрическа 

енергия за тези диапазони до 

приключване на съответната 

тръжна процедура, както и в 

случай, че дадено предложение 

бъде класирано. Когато дадено 

предложение не бъде класирано 

частично или изцяло, то за него  
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По ПИД на ПТЕЕ 

 

(15) Независимият преносен оператор 

на база графиците за производство и 

графиците за потребление и 

собствени прогнози определя 

необходимата разполагаемост за 

автоматично вторично регулиране и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности, за 

следващия ден, необходим за: 

доставчикът на балансиращи 

услуги може да сключи сделка на 

пазара на електрическа енергия 

или да участва в тръжна 

процедура за разполагаемост от 

друг вид резерв. 

(12) Графиците за потребление на 

доставчици на балансиращи 

услуги с потребителски обекти 

съдържат информация за 

планираното потребление 

съгласно сключените договори, 

процедурите, регламентирани в 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката и тези 

правила, и се изпращат по 

утвърден образец (TPS file) и 

посочен достъп до системата в 

сроковете по ал. 6. 

(15) Независимият преносен 

оператор на база графиците за 

производство и графиците за 

потребление и собствени 

прогнози определя количествата  

резерви за следващия ден, 

необходими за: 

Чл. 78 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 78. (6) Всеки ден общественият 

доставчик определя почасовите 

количества за следващия ден на 

"квотните централи" и на 

производителите по чл. 93а от Закона 

за енергетиката при отчитане на 

Чл. 78. (6) Всеки ден 

общественият доставчик 

определя количества 

електрическа енергия по период 

на сетълмент за следващия ден на 

"квотните централи" и на 

производителите по чл. 93а от 

Предложението е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15 минутен период на 

сетълмент. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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месечните задължения след 

актуализирането им. Почасовите 

количества задължително трябва да 

бъдат в рамките на производствените 

характеристики на техните агрегати и 

прогнозни режими на работа. 

Количествата се определят на база 

графиците на крайните снабдители, 

изпратени на обществения доставчик 

на същия ден. 

Закона за енергетиката при 

отчитане на месечните 

задължения след актуализирането 

им. Количествата по периоди на 

сетълмент задължително трябва 

да бъдат в рамките на 

производствените характеристики 

на техните агрегати и прогнозни 

режими на работа. Количествата 

се определят на база графиците 

на крайните снабдители, 

изпратени на обществения 

доставчик на същия ден. 

Чл. 79 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 79. (5) Координаторите на 

балансиращи групи и доставчиците 

на балансираща енергия изпращат 

коригирани графици за производство, 

графици за потребление, графиците за 

обмен на електрическа енергия между 

две балансиращи групи в рамките на 

електроенергийната система на 

България съгласно изискванията на 

независимия преносен оператор в 

срокове съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата. 

Чл. 79. (5) Координаторите на 

балансиращи групи и 

доставчиците на балансиращи 

услуги изпращат коригирани 

графици за производство, 

графици за потребление, 

графиците за обмен на 

електрическа енергия между две 

балансиращи групи в рамките на 

електроенергийната система на 

България съгласно изискванията 

на независимия преносен 

оператор в срокове съгласно 

инструкция, публикувана от 

независимия преносен оператор 

на интернет страницата. 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 81 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 81. (1) Независимият преносен 

оператор потвърждава графиците за 

производство и графиците за 

Чл. 81. (1) Независимият 

преносен оператор потвърждава 

графиците за производство и 

графиците за потребление на 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017г. за установяване на насоки за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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потребление на доставчиците на 

балансираща енергия по чл. 77, ал. 4, 

5 и 9 в срокове съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата. 

(7) Утвърдените от независимия 

преносен оператор графици за обмен 

на електрическа енергия, графици за 

производство и графици за 

потребление, включително 

търгуваните количества на борсов 

пазар на електрическа енергия, са 

основа за определяне на небалансите 

на координаторите на балансиращи 

групи, енергията, 

предоставена/закупена на/от пазара 

на балансираща енергия, и 

финансовите задължения на страните. 

доставчиците на балансиращи 

услуги по чл. 77, ал. 4, 5 и 9 в 

срокове съгласно инструкция, 

публикувана от независимия 

преносен оператор на интернет 

страницата му. 

(7) Утвърдените от независимия 

преносен оператор графици за 

обмен на електрическа енергия, 

графици за производство и 

графици за потребление, 

включително търгуваните 

количества на борсов пазар на 

електрическа енергия, са основа 

за определяне на небалансите на 

координаторите на балансиращи 

групи, енергията, 

предоставена/закупена на/от 

пазара на балансиращи услуги, и 

финансовите задължения на 

страните. 

електроенергийно балансиране. 

Чл. 85 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 85. (1) Сумирането и 

предоставянето на данни за 

измерените количества електрическа 

енергия обслужва процесите на 

сетълмент на количествата, търгувани 

на електроенергийния пазар чрез 

двустранни договори или на борсовия 

пазар на електрическа енергия, пазара 

на балансираща енергия, 

двустранните обмени със съседни 

контролни зони/блокове, сетълмента 

Чл. 85. (1) Сумирането и 

предоставянето на данни за 

измерените количества 

електрическа енергия обслужва 

процесите на сетълмент на 

количествата, търгувани на 

електроенергийния пазар чрез 

двустранни договори или на 

борсовия пазар на електрическа 

енергия, пазара на балансиращи 

услуги, двустранните обмени със 

съседни контролни зони/блокове, 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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на небалансите, спомагателните 

услуги, плащанията за достъп и 

пренос и всички други услуги 

съгласно тези правила. 

сетълмента на небалансите, 

спомагателните услуги, 

плащанията за достъп и пренос и 

всички други услуги съгласно 

тези правила. 

Чл. 87 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 87. (1) Собствениците на 

измервателните системи съхраняват и 

предоставят сумирани и почасови 

измерени стойности от електромерите 

по чл. 86, ал. 1 на количествата 

активна електрическа енергия, 

произведена/консумирана от обектите 

на търговски участници за всеки 

период на сетълмент. 

(3) При регистрацията на търговски 

участник на пазара на електрическа 

енергия е необходимо посочените от 

него обекти да включват всички места 

на измерване за тези обекти, 

включително и местата, 

представляващи резервно захранване 

към тези обекти (независимо от 

нивото на напрежение). Не се допуска 

регистриране на обект на търговски 

участник на пазара на електрическа 

енергия с част от местата на 

измерване за съответния обект. 

Чл. 87. (1) Собствениците на 

измервателните системи 

съхраняват и предоставят 

сумирани и измерени стойности  
по периоди на сетълмент от 

електромерите по чл. 86, ал. 1 на 

количествата активна 

електрическа енергия, 

произведена/консумирана от 

обектите на търговски участници 

за всеки период на сетълмент. 

(3) При регистрацията на 

търговски участник на пазара на 

електрическа енергия е 

необходимо посочените от него 

обекти да включват всички места 

на измерване за тези обекти, 

включително и местата, 

представляващи резервно 

захранване към тези обекти 

(независимо от нивото на 

напрежение). Не се допуска 

регистриране на обект на 

търговски участник на пазара на 

електрическа енергия с част от 

местата на измерване за 

съответния обект. Обект с всички 

места на измерване се причислява 

Предложението е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15 минутен период на 

сетълмент. 

 

Предложението за ново изр. 3 в ал. 3 е 

във връзка с предложението по чл. 62, ал. 

1. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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към една балансираща група. 

Чл. 88 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 88. (2) Обменът на данни за 

количествата електрическа енергия, 

както и на други търговски и 

технически данни между всички 

търговски участници на пазара се 

извършва чрез единен електронен 

формат за обмен на данни. 

(3) Независимият преносен оператор 

и операторите на 

електроразпределителни мрежи 

разработват инструкция, в която 

определят изискванията на единния 

електронен формат за обмен на 

данни. 

Чл. 88. (2) Обменът на данни за 

количествата електрическа 

енергия, както и на други 

търговски и технически данни 

между мрежовите оператори и 

между мрежовите оператори и 

всички търговски участници на 

пазара се извършва чрез единен 

електронен формат за обмен на 

данни. 

(3) Независимият преносен 

оператор и операторите на 

електроразпределителни мрежи 

разработват инструкция, в която 

определят изискванията на 

единния електронен формат за 

обмен на данни, която е 

задължителна за търговските 

участници, които участват в 

обмена на данни. Инструкцията 

ведно с етапите на изпълнение се 

публикуват на интернет 

страницата на независимия 

преносен оператор. 

Предложението цели урегулиране на 

отношенията между засегнатите 

участници относно въвеждане на единен 

електронен формат за обмен на 

информация. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 89 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 89. (10) Всеки собственик на 

измервателна система изпраща до 9-о 

число на месеца, следващ отчетния, 

измерените почасови стойности за 

обекти с обща инсталирана мощност 

по-малка от 500 kW на производители 

на електрическа енергия от 

Чл. 89. (10) Всеки собственик на 

измервателна система изпраща до 

9-о число на месеца, следващ 

отчетния, измерените стойности  
по период на сетълмент за обекти 

с обща инсталирана мощност по-

малка от 500 kW на 

производители на електрическа 

Предложението е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15 минутен период на 

сетълмент. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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възобновяеми източници и 

високоефективно комбинирано 

производство, обозначени с 

партида/идентификационен код, 

както следва: 

(11) Всеки собственик на 

измервателна система изпраща до 9-о 

число на месеца, следващ отчетния, 

измерените почасови стойности за 

обекти с обща инсталирана мощност 

500 kW и над 500 kW на 

производители на електрическа 

енергия от възобновяеми източници и 

високоефективно комбинирано 

производство, обозначени с 

партида/идентификационен код, 

както следва: 

енергия от възобновяеми 

източници и високоефективно 

комбинирано производство, 

обозначени с 

партида/идентификационен код, 

както следва: 

(11) Всеки собственик на 

измервателна система изпраща до 

9-о число на месеца, следващ 

отчетния, измерените стойности  
по период на сетълмент за обекти 

с обща инсталирана мощност 500 

kW и над 500 kW на 

производители на електрическа 

енергия от възобновяеми 

източници и високоефективно 

комбинирано производство, 

обозначени с 

партида/идентификационен код, 

както следва: 

Чл. 98 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 98. (4) Резултатите от физическия 

и финансов сетълмент съгласно глава 

десета се отразяват в дневните и 

месечните извлечения за сетълмент 

на координаторите на балансиращи 

групи и на доставчиците на 

балансираща енергия. 

Чл. 98. (4) Резултатите от 

физическия и финансов 

сетълмент съгласно глава десета 

се отразяват в дневните и 

месечните извлечения за 

сетълмент на координаторите на 

балансиращи групи и на 

доставчиците на балансиращи 

услуги. 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 99 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 99. (1) Процедурата по този 

раздел се прилага при: 

7. прехвърляне на отговорността за 

Чл. 99. (1) Процедурата по този 

раздел се прилага при: 

7. прехвърляне на отговорността 

за балансиране от един 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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балансиране от един координатор на 

друг, която се администрира съгласно 

ал. 2. 

(5) При първа смяна на доставчик от 

регулирания пазар с доставчик на 

пазара по свободно договорени цени 

и в случай че обектът е с инсталиран 

електромер за почасово отчитане на 

електрическата енергия, клиентът има 

право да получи информация за 

почасовата консумация на 

електрическа енергия от 

собствениците на средствата за 

търговско измерване в 5-дневен срок 

от датата на подаване на искането. 

Информация може да бъде поискана 

за период до две години назад преди 

датата, на която е отправено 

искането. Информацията се 

предоставя безплатно. 

координатор на друг, в 

предвидените в правилата случаи, 

която се администрира съгласно 

ал. 2. 

(5) При първа смяна на доставчик 

от регулирания пазар с доставчик 

на пазара по свободно договорени 

цени и в случай че обектът е с 

инсталиран електромер за 

отчитане на електрическата 

енергия по периоди на сетълмент, 

клиентът има право да получи 

информация за консумацията на 

електрическа енергия  по периоди 

на сетълмент от собствениците на 

средствата за търговско 

измерване в 5-дневен срок от 

датата на подаване на искането. 

Информация може да бъде 

поискана за период до две години 

назад преди датата, на която е 

отправено искането. 

Информацията се предоставя 

безплатно. 

електроенергийно балансиране. 

Чл. 99 

Мост Енерджи 

АД 

По ПТЕЕ 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик на 

електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща група, с 

изключение на случаите по чл. 99, ал. 

1, т. 3, се инициира от крайния 

клиент, съответно от производителя, 

чрез избрания от него 

доставчик/координатор на 

Чл. 99. (3) Смяната на доставчик 

на електрическа енергия и/или 

координатор на балансираща 

група се инициира от крайния 

клиент, съответно от 

производителя, чрез избрания от 

него доставчик/координатор на 

балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

Въз основа на случаи от практиката си, 

при които се извършва смяната на 

клиенти на дружеството с доставчик от 

последна инстанция, без съответният 

мрежови оператор да съобрази подадено 

мотивирано възражение от дружеството 

против прехвърлянето, „Мост Енерджи“ 

АД намира за необходимо прецизиране 

на правната уредба на процедурата по 

Предложението не се 

приема. Преминаването 

към ДПИ не се инициира 

чрез заявление от клиента 

или доставчика на 

електрическа енергия, а се 

извършва служебно от 

съответния мрежови 

оператор. 
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балансираща група, като 

доставчикът/координаторът на 

балансираща група следва да 

декларира, че е сключил с крайния 

клиент/производителя договор по чл. 

11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9, и/или по 

чл. 11, т. 10. Избраният координатор 

следва да е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65. 

(4) Заявлението за смяна на 

доставчика на електрическа енергия 

и/или координатора на балансираща 

група, с изключение на случаите на 

смяна на доставчик по чл. 99, ал. 1, т. 

3, се подава от новия доставчик на 

електрическа енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен път. 

балансираща група следва да 

декларира, че е сключил с 

крайния клиент/производителя 

договор по чл. 11, т. 4 и/или по 

чл. 11, т. 9, и/или по чл. 11, т. 10. 

Избраният координатор следва да 

е включен в регистъра на 

координаторите на балансиращи 

групи по чл. 65. 

(4) Заявлението за смяна на 

доставчика на електрическа 

енергия и/или координатора на 

балансираща група се подава от 

новия доставчик на електрическа 

енергия/координатор на 

балансираща група до съответния 

мрежови оператор по електронен 

път. 

смяна доставчик и координатор на 

балансираща група, в частност на 

отношенията (правата и задълженията) 

на новия доставчик и действията на 

мрежовите оператори при деклариране от 

него на данни за статута на крайния 

клиент. 

Чл. 102 

Мост Енерджи 

АД 

По ПТЕЕ 

Чл. 102. (1) В случаите, когато е 

депозирано искане за смяна на 

доставчик и/или координатор на 

балансираща група съгласно чл. 99, 

ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната само при липса на 

мотивирано възражение от страна на 

настоящия му доставчик/координатор 

на балансираща група. 

(2)  Възражението по ал. 1 може да се 

Чл. 102. (1) В случаите, когато е 

депозирано искане за смяна на 

доставчик и/или координатор на 

балансираща група съгласно чл. 

99, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 или 7, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната само при 

липса на мотивирано възражение 

от страна на настоящия му 

доставчик/координатор на 

балансираща група. 

2)  Възражението по ал. 1 може да 

Дружеството твърди, че изключването на 

хипотезата на чл. 99, ал. 1, т. 3 от ПТЕЕ 

от общия режим на процедурата, 

противоречи на принципите на действие 

на свободния пазар на електроенергия. 

Намира за напълно необосновано и в 

противоречие с правната и икономическа 

логика доставчикът от последна 

инстанция да бъде поставен в 

привилегировано положение, спрямо 

останалите субекти в процедурата по 

смяна на доставчик. Наличието на такава 

норма в ПТЕЕ на практика „узаконява“ 

възможността финансово неизрядни 

Предложението по ал. 1  

не се приема, тъй като се 

създава възможност 

доставката на електрическа 

енергия да се осъществява 

от настоящия доставчик без 

да е налице съгласие от 

страна на клиента и при 

липса на валидно договорно 

отношение между страните. 

 

Предложението по ал. 2 не 

се приема, тъй като 

предложената хипотеза е 
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основава само на наличие на 

задължения, произтичащи от: 

 

т. ..... няма съществуващ текст. 

се основава само на наличие на 

задължения, произтичащи от: 

 

т. .....  просрочени задължения за 

доставена електрическа енергия и 

услуги по балансиране и 

прогнозиране. 

потребители на електрическа енергия, с 

действащ договор за доставка с търговец 

на свободния пазар, да предприемат 

смяна на доставчика си с доставчик от 

последна инстанция в хипотезата на чл. 

99, ал. 1, т. 3, като заобиколят 

процедурата, предвидена в чл. 102, ал. 1, 

в частта ѝ подаване на мотивирано 

възражение от настоящия доставчик. 

Посочва, че с действащата редакция на 

чл. 102, ал. 1 от ПТЕЕ, изключваща чл. 

99, ал. 1, т. 3, пряко се ограничават 

правата на настоящия доставчик и се 

нарушава принципът на 

равнопоставеност на участниците на 

свободния пазар на електроенергия. 

По отношение чл. 102, ал. 2 отбелязва, че 

сред посочените основания необосновано 

не е включено наличието на просрочени 

задължения за доставена и получена 

електрическа енергия. 

Счита, че при тази регулация на 

отношенията настоящият доставчик е 

лишен от законова възможност да осуети 

смяната на доставчик на неизправен 

негов клиент, въпреки че в значителна 

част от случаите клиентите предприемат 

смяна на доставчика при наличие на 

задължения към настоящия доставчик. В 

следствие на горното, търговците 

понасят преки финансови вреди, като 

съществено се затруднява и процесът по 

събиране на вземанията за доставена 

електрическа енергия от неизправни 

уредена в т. 1, 2 и 3 на 

същата алинея. 
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потребители. Обръща внимание, че 

нормативните пречки да се възрази 

срещу смяната на доставчик от неизряден 

клиент засягат негативно и държавния 

бюджет, тъй като доставчикът фактурира 

и събира от крайните клиенти освен 

цената на потребената нетна ел. енергия 

и цените за достъп и пренос, за 

задължения към обществото и акциз. 

Несъбирането на изброените частни и 

публични вземания създава реален риск 

за енергийната сигурност на страната, 

вследствие нарушаване на финансовата 

стабилност на участниците на свободния 

пазар. 

Чл. 102а 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 102а. (1) При подаване на 

документи за смяна на собственик 

или ползвател на обект на клиент на 

пазара по свободно договорени цени 

новият собственик или ползвател 

следва да е сключил договорите по 

чл. 11, т. 1, 2, 4, 9 и 10 или договорите 

по чл. 11, т. 3, 4, 9 и 10, в случай че 

желае обектът да се снабдява с 

електрическа енергия от настоящия 

доставчик. 

(2) В случай че са изпълнени 

изискванията на ал. 1 не по-късно от 

25-о число на текущия месец, 

независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

Чл. 102а. (1) При подаване на 

документи за смяна на 

собственик или ползвател на 

обект на клиент на пазара по 

свободно договорени цени, 

новият собственик или ползвател 

следва да е сключил договорите 

по чл. 11, т. 1, 2, 4, 9 и 10 или 

договорите по чл. 11, т. 3, 4, 9 и 

10. 

(2) В случай че новият 

собственик или ползвател желае 

обектът да се снабдява с 

електрическа енергия от 

настоящия му доставчик и са 

изпълнени изискванията на ал. 1 

не по-късно от 25-о число на 

текущия месец, независимият 

Предложените промени са редакционни с 

оглед факта, че посочените в ал. 1 

договори са задължителни за новия 

собственик/ползвател, дори и при 

снабдяването на обекта от друг 

доставчик. 

Предложението се приема. 
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регистрира смяната на собственика 

или ползвателя от 1-во число на 

следващия месец, като обектът остава 

на пазара по свободно договорени 

цени при доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(5) В случай че новият собственик 

или ползвател на обект сключва 

договор с нов доставчик, 

включително и в хипотезата на ал. 3, 

операторът на 

преносната/разпределителната мрежа 

регистрира смяната на доставчика 

при липса на мотивирано възражение 

от доставчика на обекта по ал. 1. 

преносен оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

собственика или ползвателя от 1-

во число на следващия месец, 

като обектът остава на пазара по 

свободно договорени цени при 

доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(5) В случай че новият 

собственик или ползвател на 

обект сключва договор с нов 

доставчик, включително и в 

хипотезата на ал. 3, операторът на 

преносната/разпределителната 

мрежа регистрира смяната на 

доставчика при липса на 

мотивирано възражение от 

доставчика на обекта по ал. 2. 

Чл. 102а 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 102а. (2) В случай че са 

изпълнени изискванията на ал. 1 не 

по-късно от 25-о число на текущия 

месец, независимият преносен 

оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната на собственика 

или ползвателя от 1-во число на 

следващия месец, като обектът остава 

на пазара по свободно договорени 

цени при доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(5) В случай че новият собственик 

Чл. 102а. (2) В случай че са 

изпълнени изискванията на ал. 1 

не по-късно от 10-о число на 

текущия месец, независимият 

преносен оператор/операторът на 

електроразпределителната мрежа 

регистрира смяната на 

собственика или ползвателя от 1-

во число на следващия месец, 

като обектът остава на пазара по 

свободно договорени цени при 

доставчика на предишния 

ползвател/собственик. 

(5) да се отмени. 

Дружеството счита, че по този начин 

процедурите по смяна на координатор на 

балансираща група и смяна 

собственост/ползвател могат да се 

движат паралелно в едни и същи срокове, 

тъй като независимо дали новият клиент 

остава в балансиращата група на 

досегашния доставчик за обекта или 

преминава в друга балансираща група, се 

извършва уведомяване преди края на 

месеца за промени в балансиращата 

група. Предложението би довело до 

административно облекчение при 

мрежовия оператор и при търговците. 

Предложението по ал. 2 не 

се приема. 
Неоправдано и ненужно е 

удължаването на срока за 

регистриране на новия 

собственик/ползвател, тъй 

като обектът остава при 

досегашния 

доставчик/собственик. 

 

Предложението за отмяна 

на ал. 5 не се приема. 

Често срещана практика 

при клиенти на свободен 
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или ползвател на обект сключва 

договор с нов доставчик, 

включително и в хипотезата на ал. 3, 

операторът на 

преносната/разпределителната мрежа 

регистрира смяната на доставчика 

при липса на мотивирано възражение 

от доставчика на обекта по ал. 1. 

 

По отношение предложената отмяна на 

ал. 5 отбелязва, че разпоредбата на чл. 

102а, ал. 5 от ПТЕЕ води до 

невъзможност за встъпване в договорни 

отношения с нов клиент за обект, 

регистриран на свободен пазар. В КЕВР 

са постъпвали и жалби от клиенти - нови 

собственици на обекти, регистрирани на 

свободен пазар, които, въпреки че са 

встъпили във владение на имота, не 

могат да сключат договор с мрежовия 

оператор и да ползват електрическа 

енергия в имота си поради наличието на 

задължения на предходния собственик на 

имота към доставчика му. 

Посочва, че при постъпване на 

мотивирано възражение от доставчика за 

обекта по чл. 102а, ал. 1 от ПТЕЕ 

мрежовият оператор прекратява 

процедурата по смяна на доставчик, в 

това число и смяната на титуляр по 

партида (нов собственик/ползвател за 

обекта). Това от своя страна дава 

възможност на настоящия доставчик на 

електрическа енергия да заяви по реда на 

чл. 102 от ПТЕЕ и чл. 123 от ЗЕ 

преустановяване на захранването на 

обекта на клиент, който вече не е 

собственик/ползвател на обекта. 

Позоваването на чл. 102а, ал. 5 от ПТЕЕ 

е продиктувано от стремежа на търговеца 

да гарантира по-лесно събиране на 

вземане от лице, с което има договор за 

пазар е същите да не 

заплащат задължения за 

консумирана електрическа 

енергия, като чрез 

фиктивни договори за наем 

и/или преотдаване сменят 

ползвателя на обекта, в 

който се потребява 

електрическата енергия. 

Подобна практика води до 

висока несъбираемост на 

вземания и натрупване на 

дефрагментиран дълг по 

веригата производители – 

мрежови оператори –  

търговци – ФСЕС, което 

застрашава дейността на 

доставчиците, тъй като ги 

изправя пред невъзможност 

да покриват задълженията 

си и пред риск от 

отстраняване от пазара на 

електрическа енергия и 

несъстоятелност. В същото 

време при смяна на 

собственик или ползвател 

на обект на клиент 

мрежовите оператори 

изискват да им бъдат 

заплатени задълженията за 

мрежови услуги. 
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покупко-продажба на електрическа 

енергия, но което вече не е 

собственик/ползвател на обекта. Обръща 

внимание, че задължението за заплащане 

на потребена енергия е на лице, различно 

от лицето, което е заявило встъпване в 

договорни отношения с мрежовия 

оператор. Уточнява, че разпоредбата на 

чл. 410 от ГПК, към която реферира чл. 

107 от Закона за енергетиката, не 

изключва правото на търговците на 

електрическа енергия да поискат 

издаване на заповед за изпълнение и те 

могат да се възползват от това си право 

за защита на своите интереси. Има 

случаи, в които предходният 

собственик/ползвател на обекта е 

юридическо лице, което е в производство 

по обявяване в несъстоятелност или е 

заличено в Търговския регистър, но 

продължава да бъде титуляр по партида 

при мрежовия оператор, а новият 

собственик/ползвател не може да стане 

клиент поради постъпили възражения от 

настоящия доставчик на електрическа 

енергия за обекта. Това води до голям 

брой жалби към мрежовия оператор, 

уронване имиджа на дружеството и 

натрупване на негативи относно 

дейността му. В резултат на по-горе 

описаното: 

- С разпоредбата на чл.102а, ал. 5 от 

ПТЕЕ на практика се вменява 

задължение на мрежовия оператор да 
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„администрира“ изпълнението на 

договорни отношения по договор, 

сключен между трети страни, а именно 

доставчика и неговия клиент. 

- С разпоредбата на чл. 102а, ал. 5 от 

ПТЕЕ се ограничават законните права на 

новия собственик или ползвател на 

обекта. Това се обуславя от 

последствията от разписаното в чл. 102а, 

ал. 5 от ПТЕЕ, а именно липсата на 

задължения за обекта на името на 

неговия предишен собственик/ползвател 

се явява определящ фактор за това 

новият собственик/ползвател на обекта 

да упражнява правата си на потребител 

на електрическа енергия и да закупува 

електрическа енергия от избрания от 

него доставчик. 

- От друга страна за мрежовото 

дружество няма правно основание да 

откаже встъпване в договорни 

отношения с новия 

собственик/ползвател, поради наличието 

на задължения на предишния 

собственик/ползвател на обекта към 

доставчика му. Това е валидно както за 

регулирания пазар на електрическа 

енергия, така и за пазара по свободно 

договорени цени. 

Чл. 103 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 103. (1) Процедурата се отнася за 

търговски участници, които са 

получили за съответните обекти 

Чл. 103. (1) Процедурата се 

отнася за търговски участници, 

които са получили за съответните 

обекти уведомление за 

Предложението е във връзка с  
промените в чл. 56б и 56в. 

Предложението не се 

приема, предвид 

отхвърлянето на 

предложенията по 56б и 
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уведомление за изпълнение на 

условията за предоставяне на достъп 

съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката и желаят да ги 

регистрират на пазара по свободно 

договорени цени или да извършат 

последваща смяна на доставчика 

и/или координатора на балансираща 

група. Процедурата се прилага и в 

случаите, когато се 

прехвърля/прекратява отговорността 

за балансиране между двама 

координатори на балансиращи групи. 

изпълнение на условията за 

предоставяне на достъп съгласно 

правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката и желаят 

да ги регистрират на пазара по 

свободно договорени цени или да 

извършат последваща смяна на 

доставчика и/или координатора 

на балансираща група. 

Процедурата се прилага и в 

случаите, когато се 

прехвърля/прекратява 

отговорността за балансиране 

между двама координатори на 

балансиращи групи, в 

предвидените в правилата случаи. 

56в. 

Чл. 103 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103. (9) В случаите съгласно 

Закона за енергетиката, когато 

доставката на електрическа енергия 

следва да се извършва от доставчик 

от последна инстанция, смяната на 

координатор на балансираща група се 

регистрира служебно от независимия 

преносен оператор, съответно 

оператора на 

електроразпределителната мрежа, в 

срок не по-късно от 1 работен ден от 

постъпване на информацията по чл. 

104, ал. 2. 

Чл. 103. (9) В случаите съгласно 

Закона за енергетиката, когато 

доставката на електрическа 

енергия следва да се извършва от 

доставчик от последна инстанция, 

смяната на координатор на 

балансираща група се регистрира 

служебно от независимия 

преносен оператор, съответно 

оператора на 

електроразпределителната мрежа, 

в срок 3 работни дни от 

постъпване на информацията по 

чл. 104, ал. 2. 

Предвиденото скъсяване на срока за 

извършване на служебна регистрация на 

смяната на доставчик с доставчик от 

последна инстанция (ДПИ) от три на 

един работен ден в чл. 103, ал. 9 от 

ПТЕЕ, особено при наличието на новите 

хипотези за снабдяване от ДПИ съгласно 

проектните изменения и допълнения в 

ПТЕЕ, е трудно да се реализира на 

практика при сегашните нива на 

технологично обслужване на процесите 

по смяна на доставчик и координатор. 

Съгласно чл. 12, параграф 1 от 

Директива (ЕС) 2019/944 относно общите 

правила за вътрешния пазар на 

електроенергия не по-късно от 2026 г. 

техническият процес на смяна на 

Предложението се приема 

по принцип, като 

разпоредбата придобива 

следната редакция: 

Чл. 103. (9) В случаите 

съгласно Закона за 

енергетиката, когато 

доставката на електрическа 

енергия следва да се 

извършва от доставчик от 

последна инстанция, 

смяната на координатор на 

балансираща група се 

регистрира служебно от 

независимия преносен 

оператор, съответно 

оператора на 
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доставчик трябва да отнема не повече от 

24 часа и да е възможен във всеки един 

работен ден. Отделно в съображение 34 

от Директивата се разбира, че 

техническият процес по прехвърляне 

(преминаване към друг доставчик) се 

изразява в регистрирането на нов 

доставчик в измервателна точка на 

оператора на пазара, както и че срокът от 

24 часа всеки работен ден е обусловен от 

по-широкото използване на 

информационните технологии до 2026 г. 

Тоест до 2026 г. трябва да се достигне 

определено технологично ниво в процеса 

по смяна на доставчик. Доколкото 

смяната на търговец с ДПИ за даден 

обект на практика се изразява в същото, 

както смяната на един търговец с друг 

търговец за даден обект, то условието за 

технологичната осигуреност на процеса 

важи еднакво и за този вид служебна 

смяна на доставчик. На национално ниво 

стъпка в посока повече автоматизация 

при обслужването на процесите на 

свободен пазар е инструкцията по чл. 88, 

ал. 3 от ПТЕЕ за единния електронен 

формат за обмен на данни, която 

независимият преносен оператор и 

операторите на електроразпределителни 

мрежи разработиха и която беше 

представена на търговските участници. 

Новите проектни изменения и 

допълнения в ПТЕЕ поставят мрежовите 

оператори в изходна позиция, още преди 

електроразпределителната 

мрежа, в срок не по-късно 

от 2 работни дни от 

постъпване на 

информацията по чл. 104, 

ал. 2. 
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да е събран опит по прилагането на 

инструкцията. 

В тази връзка счита, че срокът за 

регистрирането на смяната на доставчик 

с ДПИ не следва да се скъсява така 

драстично и без съобразяване с 

оперативните процеси и технологичната 

им осигуреност в България. 

Регистрацията на смяната на доставчик с 

ДПИ така или иначе е служебна, а 

доставката на електрическа енергия от 

ДПИ се счита за започнала от определена 

дата в зависимост от обстоятелствата, 

довели до преустановяване на 

снабдяването от предходния доставчик. 

В случай че КЕВР не се съобрази с 

аргументите по-горе, то предлагаме поне 

в последващите алинеи на чл. 103 да се 

уточни, че мрежовите оператори следва 

да уведомят в срок от 3 (три) работни 

дни съответните засегнати лица. 

Чл. 103а 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103а. (1) При първоначална 

регистрация на пазара по свободно 

договорени цени на производител на 

електрическа енергия, който е 

получил за съответните обекти 

уведомление за изпълнение на 

условията за предоставяне на достъп 

съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката, избраният от 

производителя координатор подава 

искане до съответния мрежови 

Да отпадне. ЕСО ЕАД посочва, че в глава Пета от 

правилата сроковете за промяна на 

принадлежността към балансираща група 

винаги са първо число на месеца, което е 

в противоречие с направените 

предложения от КЕВР. В допълнение 

счита, че предложените текстове уреждат 

частни случаи и то неизчерпателно, което 

при наличие на изричен ред за промяна 

на състава на балансираща група 

представлява ненужна промяна на 

процедурата и ще създаде редица 

Предложението не се 

приема. 
Дружеството не отчита 

факта, че до регистрацията 

на производител в 

балансираща група, същият 

на практика е лишен от 

правото да извършва 

дейност, въпреки че 

отговаря на всички условия 

и нормативни изисквания за 

това. При производителите, 
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оператор за регистрация на 

производителя в балансиращата му 

група, като следва да декларира, че е 

сключил с производителя договор по 

чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или 

по чл. 11, т. 17 и да представи 

решение на комисията за издаване на 

лицензия за дейността „производство 

на електрическа енергия“ в случаите, 

когато такава лицензия се изисква 

съгласно Закона за енергетиката. 

(2) В случай, че изискванията по ал. 1 

са изпълнени, съответният мрежови 

оператор регистрира производителя в 

балансиращата група на 

координатора в срок не по-късно от 1 

работен ден от постъпване на 

искането по ал. 1. 

технически проблеми при обмена на 

данни и сетълмента. 

които за първи път излизат 

на пазара, на практика не се 

извършва смяна на 

координатор, която да 

налага предприемането на 

редица действия от страна 

на операторите, поради 

което е неоправдано да се 

възпрепятства реалният 

достъп на производителите 

до пазара, респ. последните 

да търпят финансови загуби 

за не малък период от 

време, който в определени 

хипотези може да 

надхвърли 1 месец. 

Никакви технически 

проблеми при обмена на 

данни и сетълмента не 

могат да оправдаят такова 

напълно излишно забавяне. 

Чл. 103а 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103а. (2) В случай, че 

изискванията по ал. 1 са изпълнени, 

съответният мрежови оператор 

регистрира производителя в 

балансиращата група на 

координатора в срок не по-късно от 1 

работен ден от постъпване на 

искането по ал. 1. 

Чл. 103а. (2) В случай че 

изискванията по ал. 1 са 

изпълнени, съответният мрежови 

оператор извършва регистрацията 

в срок не по-късно от 5 (пет) 

работни дни от постъпване на 

искането по ал. 1, като уведомява 

координатора 2 (два) работни дни 

преди регистрацията на 

производителя в балансиращата 

група. В случай че изискванията 

по ал. 1 не са изпълнени, 

Дружеството намира срока от един 

работен ден за прекалено кратък за 

присъединяване на обект в балансираща 

група и водещ до рискове за 

заинтересованите търговски участници. 

Посочва, че за да може разпоредбата да 

се реализира на практика, е много важно 

срокът за присъединяване на 

производител на електрическа енергия 

към балансираща група да позволява 

спазването на изискванията и сроковете в 

ПТЕЕ за изпращането на графици за 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

В допълнение, рискът от 

възникване на небаланси е 

предмет на отношенията 

между координатора и 

производителя. От друга 

страна, не може да се прави 

паралел между 

производител и краен 

клиент, излизащи за първи 
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мрежовият оператор прекратява 

процедурата. 

производство, като в противен случай ще 

възникне небаланс в балансиращата 

група на координатора. С предложената 

от дружеството редакция координаторът 

ще е уведомен за точната дата на 

регистрацията, за да може своевременно 

преди това да подаде данни за 

прогнозното производство. 

Предложената промяна е в полза за 

мрежовия оператор от гледна точка на 

ефективното администриране на процеса, 

за координатора на балансиращата група 

от гледна точка избягването на небаланси 

и не на последно място за производителя, 

за който няма да съществува риск, 

произведената от него енергия да се 

изкупува по цена за излишък поради 

неподаден график за производство. 

Отбелязва, че с предложената в проекта 

разпоредба КЕВР създава неравноправни 

условия за новоприсъединените 

потребители спрямо производителите на 

електрическа енергия по отношение 

регистрирането в балансираща група на 

избран координатор и участието на 

пазара по свободно договорени цени - за 

потребителите това се извършва от 1-во 

число на следващия календарен месец 

при подадено искане до 10-о число на 

предходния месец. 

път на свободен пазар, тъй 

като до регистрацията 

крайният клиент не е лишен 

от доставката на 

електрическа енергия, за 

разлика от производителя, 

който практически няма 

право да извършва дейност. 

Чл. 103а 

Компания за 

енергетика и 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103а. (1) При първоначална 

регистрация на пазара по свободно 

Чл. 103а. (1) При първоначална 

регистрация на пазара по 

свободно договорени цени на 

Дружеството обръща внимание, че  
решенията на КЕВР за издаване на 

лицензия се публикуват на официалната 

Предложението се приема 

по принцип. Чл. 103а, ал. 1 

придобива следната 
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развитие ООД договорени цени на производител на 

електрическа енергия, който е 

получил за съответните обекти 

уведомление за изпълнение на 

условията за предоставяне на достъп 

съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката, избраният от 

производителя координатор подава 

искане до съответния мрежови 

оператор за регистрация на 

производителя в балансиращата му 

група, като следва да декларира, че е 

сключил с производителя договор по 

чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или 

по чл. 11, т. 17 и да представи 

решение на комисията за издаване на 

лицензия за дейността „производство 

на електрическа енергия“ в случаите, 

когато такава лицензия се изисква 

съгласно Закона за енергетиката. 

производител на електрическа 

енергия, който е получил за 

съответните обекти уведомление 

за изпълнение на условията за 

предоставяне на достъп съгласно 

правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката, избраният 

от производителя координатор 

подава искане до съответния 

мрежови оператор за регистрация 

на производителя в 

балансиращата му група, като 

следва да декларира, че е 

сключил с производителя договор 

по чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 

и/или по чл. 11, т. 17 и да 

представи информация за 

решение на комисията за 

издаване на лицензия за 

дейността „производство на 

електрическа енергия“ в 

случаите, когато такава лицензия 

се изисква съгласно Закона за 

енергетиката. 

интернет страница на регулатора - в този 

смисъл счита, че е достатъчно в 

заявлението на координатора да се 

посочи номер и дата на издаване на 

решението. В допълнение счита, че 

текстът трябва да се прецизира при 

наличие на следната хипотеза: издадена 

лицензия преди изграждане на обекта, 

като в този случай реалната продажба на 

енергия може да стартира след 

получаване на разрешение за започване 

осъществяването на лицензионна 

дейност (чл. 21 от НЛДЕ във връзка с чл. 

40, ал. 2 от ЗЕ). 

редакция: 

Чл. 103а. (1) При 

първоначална регистрация 

на пазара по свободно 

договорени цени на 

производител на 

електрическа енергия, 

който е получил за 

съответните обекти 

уведомление за изпълнение 

на условията за 

предоставяне на достъп 

съгласно правилата по чл. 

24, ал. 3 от Закона за 

енергетиката, избраният от 

производителя координатор 

подава искане до 

съответния мрежови 

оператор за регистрация на 

производителя в 

балансиращата му група, 

като следва да декларира, 

че е сключил с 

производителя договор по 

чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, 

т. 9 и/или по чл. 11, т. 17 и 

да представи информация 

за решение на комисията за 

издаване на лицензия за 

дейността „производство на 

електрическа енергия“ или 

разрешение за започване 

осъществяването на 

лицензионна дейност в 
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случаите, когато такива се 

изискват съгласно Закона за 

енергетиката. 

Чл. 103а 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103а. (1) При първоначална 

регистрация на пазара по свободно 

договорени цени на производител на 

електрическа енергия, който е 

получил за съответните обекти 

уведомление за изпълнение на 

условията за предоставяне на достъп 

съгласно правилата по чл. 24, ал. 3 от 

Закона за енергетиката, избраният от 

производителя координатор подава 

искане до съответния мрежови 

оператор за регистрация на 

производителя в балансиращата му 

група, като следва да декларира, че е 

сключил с производителя договор по 

чл. 11, т. 4 и/или по чл. 11, т. 9 и/или 

по чл. 11, т. 17 и да представи 

решение на комисията за издаване на 

лицензия за дейността „производство 

на електрическа енергия“ в случаите, 

когато такава лицензия се изисква 

съгласно Закона за енергетиката. 

(2) В случай, че изискванията по ал. 1 

са изпълнени, съответният мрежови 

оператор регистрира производителя в 

балансиращата група на 

координатора в срок не по-късно от 1 

работен ден от постъпване на 

искането по ал. 1. 

Няма предложен конкретен текст. Според АСЕП всички нови срокове, 

предвидени по предложените промени, 

следва да отговорят на съществуващите в 

ПТЕЕ с цел недопускане на изключения 

от общото правило. В противен случай 

АСЕП настоява за аргументирано 

становище за допускане на изключения 

от общите разпоредби по ПТЕЕ за 

производители и лицензианти, които 

търпят преобразуване. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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Чл. 103б 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103б. (1) В случаите, когато 

комисията разреши преобразуването 

на лицензиант, който е и координатор 

на балансираща група, лицето, което 

ще извършва лицензионната дейност 

и ще упражнява правата и 

задълженията на координатор на 

балансираща група след 

преобразуването, подава 

искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик и за прехвърляне в 

неговата балансираща група на 

всички членове на балансиращата 

група на преобразувания лицензиант. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

вписване на преобразуването в 

Търговския регистър, като се 

прилагат решението на комисията за 

разрешаване на преобразуването и 

списък на обектите на търговските 

участници, които се прехвърлят в 

състава на балансиращата му група. 

(3) Съответният мрежови оператор 

при необходимост може да поиска от 

новия доставчик/координатор 

промяна на договора по чл. 11, т. 8 

и/или т. 13, в т.ч. актуализиране на 

предоставеното гаранционно 

обезпечение. 

(4) В случай, че изискванията на ал. 2 

и ал. 3 са изпълнени, съответният 

Да отпадне. ЕСО ЕАД посочва, че в глава Пета от 

правилата сроковете за промяна на 

принадлежността към балансираща група 

винаги са първо число на месеца, което е 

в противоречие с направените 

предложения от КЕВР. В допълнение 

счита, че предложените текстове уреждат 

частни случаи и то неизчерпателно, което 

при наличие на изричен ред за промяна 

на състава на балансираща група 

представлява ненужна промяна на 

процедурата и ще създаде редица 

технически проблеми при обмена на 

данни и сетълмента. 

Предложението не се 

приема. 
Предвидената нова 

разпоредба е в съответствие 

с промените, които 

настъпват по силата на чл. 

262 и сл. от Търговския 

закон (универсално 

правоприемство), като с 

разпоредбата се  

регламентира действието на 

тези правни последици в 

отношенията между 

търговските участници на 

пазара на електрическа 

енергия. 
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мрежови оператор регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, считано от 

датата на вписване на 

преобразуването в Търговския 

регистър. 

Чл. 103б 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103б. (1) В случаите, когато 

комисията разреши преобразуването 

на лицензиант, който е и координатор 

на балансираща група, лицето, което 

ще извършва лицензионната дейност 

и ще упражнява правата и 

задълженията на координатор на 

балансираща група след 

преобразуването, подава 

искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик и за прехвърляне в 

неговата балансираща група на 

всички членове на балансиращата 

група на преобразувания лицензиант. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

вписване на преобразуването в 

Търговския регистър, като се 

прилагат решението на комисията за 

разрешаване на преобразуването и 

списък на обектите на търговските 

участници, които се прехвърлят в 

състава на балансиращата му група. 

(3) Съответният мрежови оператор 

при необходимост може да поиска от 

Няма предложен конкретен текст. Според АСЕП всички нови срокове, 

предвидени по предложените промени, 

следва да отговорят на съществуващите в 

ПТЕЕ с цел недопускане на изключения 

от общото правило. В противен случай 

АСЕП настоява за аргументирано 

становище за допускане на изключения 

от общите разпоредби по ПТЕЕ за 

производители и лицензианти, които 

търпят преобразуване. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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новия доставчик/координатор 

промяна на договора по чл. 11, т. 8 

и/или т. 13, в т.ч. актуализиране на 

предоставеното гаранционно 

обезпечение. 

(4) В случай, че изискванията на ал. 2 

и ал. 3 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, считано от 

датата на вписване на 

преобразуването в Търговския 

регистър. 

Чл. 103б 

Токи Пауър АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103б. (1) В случаите, когато 

комисията разреши преобразуването 

на лицензиант, който е и координатор 

на балансираща група, лицето, което 

ще извършва лицензионната дейност 

и ще упражнява правата и 

задълженията на координатор на 

балансираща група след 

преобразуването, подава 

искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик и за прехвърляне в 

неговата балансираща група на 

всички членове на балансиращата 

група на преобразувания лицензиант. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

вписване на преобразуването в 

Търговския регистър, като се 

Чл. 103б. (1) В случаите, когато 

комисията разреши 

преобразуването на лицензиант, 

който е и координатор на 

балансираща група, лицето, което 

ще извършва лицензионната 

дейност и ще упражнява правата 

и задълженията на координатор 

на балансираща група след 

преобразуването, подава 

искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик и за прехвърляне в 

неговата балансираща група на 

всички членове на балансиращата 

група на преобразувания 

лицензиант. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

вписване на преобразуването в 

Дружеството обръща внимание, че в 

хипотезите на преобразуване на 

лицензиант и продажба на търговско 

предприятие е налице правоприемство, 

при което имущество на преобразуващо 

се дружество (вкл. правата и 

задълженията по сключени договори) 

преминава към приемащо дружество, 

съгласно разпоредбите на чл. 15 и чл. 262 

и сл. от Търговския закон. Приемащото 

дружество става страна по всички 

правоотношения, по които е било страна 

преобразуващото се дружество, в т.ч и по 

договорите, по които е предоставено 

гаранционно обезпечение. При това 

положение няма основание да се иска от 

новия доставчик/координатор промяна на 

договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 13, в т.ч. 

актуализиране на предоставеното 

гаранционно обезпечение. 

Предложението се приема. 
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прилагат решението на комисията за 

разрешаване на преобразуването и 

списък на обектите на търговските 

участници, които се прехвърлят в 

състава на балансиращата му група. 

(3) Съответният мрежови оператор 

при необходимост може да поиска от 

новия доставчик/координатор 

промяна на договора по чл. 11, т. 8 

и/или т. 13, в т.ч. актуализиране на 

предоставеното гаранционно 

обезпечение. 

(4) В случай, че изискванията на ал. 2 

и ал. 3 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, считано от 

датата на вписване на 

преобразуването в Търговския 

регистър. 

Търговския регистър, като се 

прилагат решението на комисията 

за разрешаване на 

преобразуването и списък на 

обектите на търговските 

участници, които се прехвърлят в 

състава на балансиращата му 

група. 

(3) В случай, че изискванията на 

ал. 2 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор в срок до 3 

(три) работни дни от получаване 

на искането/исканията регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, 

считано от датата на вписване на 

преобразуването в Търговския 

регистър, за което уведомява 

писмено приемащото дружество. 

(4) Съответният мрежови 

оператор и лицензиантът при 

необходимост актуализират 

договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 

13. 

Счита, че дори да се налага някакво 

уточнение по съществуващите договори, 

то сключването на допълнително 

споразумение ще констатира 

настъпилото правоприемство. От правна 

гледна точка подобно споразумение би 

следвало да бъде сключено след 

настъпване на правоприемството, но не и 

преди това. 

Поради посочените по-горе причини 

намира, че актуализирането на 

договорите не би могло да е условие за 

извършване/регистриране на смяната на 

балансиращите групи, защото същото не 

би могло да окаже ефект върху 

последиците от 

преобразуването/прехвърлянето на 

търговското предприятие, тъй като 

същите настъпват автоматично по силата 

на закона и съответно прехвърлянето на 

клиентите следва да бъде регистрирано, 

без да бъде поставено в зависимост от 

„добрата воля“ на мрежовия оператор. 

Счита, че няма опасност от увреждане на 

мрежовите оператори и същите са 

максимално защитени - чл. 68 от ПТЕЕ, а 

така също и съгласно сключените 

рамковите договори и договора за 

балансиране. 

Чл. 103в 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103в. (1) В случаите на 

прехвърляне на търговско 

предприятие от лицензиант, който е и 

Да отпадне. ЕСО ЕАД посочва, че в глава Пета от 

правилата сроковете за промяна на 

принадлежността към балансираща група 

винаги са първо число на месеца, което е 

Предложението не се 

приема. 
Предвидената нова 

разпоредба е в съответствие 
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координатор на балансираща група, 

на лице, което ще извършва 

лицензионната дейност и ще 

упражнява правата и задълженията на 

координатор на балансираща група 

след прехвърляне на търговското 

предприятие, правоприемникът 

подава искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик/координатор и за 

прехвърляне в неговата балансираща 

група на всички членове на 

балансиращата група на отчуждителя. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

сключване на договора за 

прехвърляне на търговско 

предприятие, съгласно изискванията 

на чл. 15 от Търговския закон, като се 

прилагат договорът за прехвърляне на 

търговското предприятие и списък на 

обектите на търговските участници, 

които се прехвърлят в състава на 

балансиращата му група. 

(3) Съответният мрежови оператор 

при необходимост може да поиска от 

новия доставчик/координатор 

промяна на договора по чл. 11, т. 8 

и/или т. 13, в т.ч. актуализиране на 

предоставеното гаранционно 

обезпечение. 

(4) В случай, че изискванията на ал. 2 

и ал. 3 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор регистрира 

в противоречие с направените 

предложения от КЕВР. В допълнение 

счита, че предложените текстове уреждат 

частни случаи и то неизчерпателно, което 

при наличие на изричен ред за промяна 

на състава на балансираща група 

представлява ненужна промяна на 

процедурата и ще създаде редица 

технически проблеми при обмена на 

данни и сетълмента. 

с промените, които 

настъпват по силата на чл. 

15 от Търговския закон, 

като с разпоредбата се  

регламентира действието на 

тези правни последици в 

отношенията между 

търговските участници на 

пазара на електрическа 

енергия. 
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служебно смяната на 

доставчика/координатора, считано от 

датата на влизане в сила на договора 

за прехвърляне на търговско 

предприятие. 

Чл. 103в 

Токи Пауър АД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 103в. (1) В случаите на 

прехвърляне на търговско 

предприятие от лицензиант, който е и 

координатор на балансираща група, 

на лице, което ще извършва 

лицензионната дейност и ще 

упражнява правата и задълженията на 

координатор на балансираща група 

след прехвърляне на търговското 

предприятие, правоприемникът 

подава искане/искания до съответния 

мрежови оператор за смяна на 

доставчик/координатор и за 

прехвърляне в неговата балансираща 

група на всички членове на 

балансиращата група на отчуждителя. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

сключване на договора за 

прехвърляне на търговско 

предприятие, съгласно изискванията 

на чл. 15 от Търговския закон, като се 

прилагат договорът за прехвърляне на 

търговското предприятие и списък на 

обектите на търговските участници, 

които се прехвърлят в състава на 

балансиращата му група. 

Чл. 103в. (1) В случаите на 

прехвърляне на търговско 

предприятие от лицензиант, 

който е и координатор на 

балансираща група, на лице, 

което ще извършва 

лицензионната дейност и ще 

упражнява правата и 

задълженията на координатор на 

балансираща група след 

прехвърляне на търговското 

предприятие, правоприемникът 

подава искане/искания до 

съответния мрежови оператор за 

смяна на доставчик/координатор 

и за прехвърляне в неговата 

балансираща група на всички 

членове на балансиращата група 

на отчуждителя. 

(2) Искането/исканията се 

подава/подават незабавно след 

сключване на договора за 

прехвърляне на търговско 

предприятие, съгласно 

изискванията на чл. 15 от 

Търговския закон, като се 

прилагат договорът за 

прехвърляне на търговското 

Дружеството обръща внимание, че в 

хипотезите на преобразуване на 

лицензиант и продажба на търговско 

предприятие е налице правоприемство, 

при което имущество на преобразуващо 

се дружество (вкл. правата и 

задълженията по сключени договори) 

преминава към приемащо дружество, 

съгласно разпоредбите на чл. 15 и чл. 262 

и сл. от Търговския закон. Приемащото 

дружество става страна по всички 

правоотношения, по които е било страна 

преобразуващото се дружество, в т.ч и по 

договорите, по които е предоставено 

гаранционно обезпечение. При това 

положение няма основание да се иска от 

новия доставчик/координатор промяна на 

договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 13, в т.ч. 

актуализиране на предоставеното 

гаранционно обезпечение. 

Счита, че дори да се налага някакво 

уточнение по съществуващите договори, 

то сключването на допълнително 

споразумение ще констатира 

настъпилото правоприемство. От правна 

гледна точка подобно споразумение би 

следвало да бъде сключено след 

настъпване на правоприемството, но не и 

Предложението се приема. 
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(3) Съответният мрежови оператор 

при необходимост може да поиска от 

новия доставчик/координатор 

промяна на договора по чл. 11, т. 8 

и/или т. 13, в т.ч. актуализиране на 

предоставеното гаранционно 

обезпечение. 

(4) В случай, че изискванията на ал. 2 

и ал. 3 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, считано от 

датата на влизане в сила на договора 

за прехвърляне на търговско 

предприятие. 

предприятие и списък на 

обектите на търговските 

участници, които се прехвърлят в 

състава на балансиращата му 

група. 

(3) В случай, че изискванията на 

ал. 2 са изпълнени, съответният 

мрежови оператор в срок до 3 

(три) работни дни от получаване 

на искането/исканията регистрира 

служебно смяната на 

доставчика/координатора, 

считано от датата на влизане в 

сила на договора за прехвърляне 

на търговско предприятие, за 

което уведомява писмено 

дружеството-приобретател. 

(4) Съответният мрежови 

оператор и правоприемникът при 

необходимост актуализират 

договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 

13. 

преди това. 

Поради посочените по-горе причини 

намира, че актуализирането на 

договорите не би могло да е условие за 

извършване/регистриране на смяната на 

балансиращите групи, защото същото не 

би могло да окаже ефект върху 

последиците от 

преобразуването/прехвърлянето на 

търговското предприятие, тъй като 

същите настъпват автоматично по силата 

на закона и съответно прехвърлянето на 

клиентите следва да бъде регистрирано, 

без да бъде поставено в зависимост от 

„добрата воля“ на мрежовия оператор. 

Счита, че няма опасност от увреждане на 

мрежовите оператори и същите са 

максимално защитени - чл. 68 от ПТЕЕ, а 

така също и съгласно сключените 

рамковите договори и договора за 

балансиране. 

Глава осма 

Раздел III 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Глава осма 

Раздел III 

Правила за снабдяване от краен 

снабдител и доставчик от последна 

инстанция 

Глава осма 

Раздел III 

Правила за снабдяване от 

доставчик от последна инстанция 

Дружеството предлага от заглавието на 

Раздел III на глава осма думите „краен 

снабдител и“ да отпаднат, тъй като в този 

раздел е засегнато единствено 

снабдяването от доставчик от последна 

инстанция. Така заглавието ще придобие 

редакция, съответстваща на 

съдържанието на раздела. 

Предложението се приема. 

Чл. 104 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (5) Когато в случаите по ал. 2 

и ал. 3 клиентът няма сключен 

Чл. 104. (5) Когато в случаите по 

ал. 2 и ал. 3 клиентът няма 

сключен договор с доставчик от 

Предложението е с оглед 

обстоятелството, че мрежовите 

оператори не са страни по договорите с 

Предложението се приема 

по принцип в редакцията 

по-долу. 
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договор с доставчик от последна 

инстанция, съответният мрежови 

оператор уведомява незабавно 

клиента, с указание да сключи и да му 

предостави такъв в срок от 2 работни 

дни от получаване на уведомлението. 

последна инстанция, съответният 

мрежови оператор уведомява 

незабавно клиента, с указание да 

сключи такъв в срок от 2 работни 

дни от получаване на 

уведомлението. 

ДПИ. 

Чл. 104 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (1) Доставчик от последна 

инстанция е лице, на което е издадена 

лицензия съгласно Закона за 

енергетиката и доставя електрическа 

енергия в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за 

покупко-продажба или на договор за 

комбинирани услуги не е в състояние 

да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия, 

отстраняване от пазара, предсрочно 

прекратяване на договора за доставка 

или всякакво друго събитие, довело 

до временно или трайно 

преустановяване на доставката на 

електрическа енергия, както и на 

крайни клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния снабдител 

до избора на друг доставчик. 

(5) Когато в случаите по ал. 2 и ал. 3 

клиентът няма сключен договор с 

доставчик от последна инстанция, 

съответният мрежови оператор 

уведомява незабавно клиента, с 

указание да сключи и да му 

Да отпадне. Дружеството счита, че е необосновано да 

се разширяват основанията за 

прехвърляне на клиенти към ДПИ. 

Преминаването към ДПИ трябва да се 

реализира в случаи, при които с 

настоящия доставчик възниква 

извънредно, независещо от крайния 

клиент събитие, съгласно предвидените 

към сегашния момент в нормативната 

рамка основания. Обръща внимание, че 

всички хипотези, посочени в чл. 104, ал. 

1 от сега действащите текстове на ПТЕЕ, 

визират настъпването на такива събития 

и/или факти с правно значение, които 

водят до трайна невъзможност на 

съответния доставчик изобщо да 

осъществява дейността си и/или засягат 

съществено правния му статут 

(несъстоятелност, ликвидация, отнемане 

на лицензия, отстраняване от пазара на 

балансираща енергия и т.н.). В тези 

случаи наистина е налице невъзможност 

настоящият доставчик да доставя 

електроенергия на всички свои клиенти, 

за разлика от предсрочното прекратяване 

на договор, което касае конкретен 

клиент. Според дружеството наличието 

Предложението се приема 

по принцип в частта по 

ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и 

ал. 6, като § 46 от проекта 

на ПИД на ПТЕЕ се 

изменя така: 

„§ 46. В чл. 104 се правят 

следните изменения и 

допълнения: 

1. В ал. 1 след думите 

„отнемане на лицензия“ се 

поставя запетая и се 

добавят думите 

„отстраняване от пазара, 

прекратяване на договора за 

доставка“. 

2. Създава се нова ал. 3 със 

следното съдържание: 

„(3) При изтичане на срока 

на договор по чл. 11, т. 9 

и/или т. 10, в случай че 

договорът не е подновен и 

не е в ход процедура по 

смяна на 

доставчика/координатора, 

която ще приключи до 

изтичане срока на договора, 
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предостави такъв в срок от 2 работни 

дни от получаване на уведомлението. 

(6) В случай, че в срока по ал. 5 

клиентът не сключи договор с 

доставчик от последна инстанция, 

доставката на електрическа енергия 

на клиента се преустановява до 

сключването на договор и 

заплащането на всички дължими суми 

за извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и възстановяване на 

снабдяването. 

на подобно основание за прехвърляне на 

клиенти към ДПИ е предпоставка за 

възникване на неправомерно 

упражняване на това право и създава 

риск от масовото „освобождаване“ на 

доставчици на електрическа енергия от 

неизгодни за тях договори. 

В допълнение посочва, че всеки търговец 

и клиент, подписвайки договор, се 

съгласяват с предвидените в него клаузи 

за предсрочно прекратяване и 

последиците от това прекратяване. В тази 

връзка счита, че предсрочното 

прекратяване на договор за доставка е 

изцяло в контрола на страните по него и 

не представлява събитие, което настъпва 

неочаквано и без възможност за 

планиране, каквито са хипотезите, 

визирани в чл. 104, ал. 1 от сега 

действащите текстове на ПТЕЕ. 

Съгласно действащите към момента 

основания за прехвърляне към ДПИ, 

клиентът реално е застрашен да остане 

без снабдяване с електрическа енергия. 

При предсрочно прекратяване на договор 

за доставка между търговец и конкретен 

клиент по никакъв начин не се 

застрашава снабдяването на обекта на 

клиента с електрическа енергия, тъй като 

основанията за преустановяване на 

преноса към съответния клиент са съвсем 

различни. 

Посочва също, че договорът за продажба 

на електрическа енергия е двустранен и 

настоящият 

координатор/доставчик 

уведомява съответния 

мрежови оператор не по-

късно от 5 работни дни 

преди изтичането на срока 

на договора обектът на 

такъв клиент да бъде 

прехвърлен в 

балансиращата група на 

доставчика от последна 

инстанция.“. 

3. Съществуващата ал. 3 

става ал. 4 и се изменя така: 

„(4) Независимият преносен 

оператор, съответно 

операторът на 

електроразпределителната 

мрежа, регистрира 

служебно в срока по чл. 

103, ал. 9 смяната на 

досегашния 

координатор/доставчик с 

доставчик от последна 

инстанция. В случай че 

клиентът няма сключен 

договор с доставчик от 

последна инстанция и не 

сключи такъв в указания му 

срок, доставката на 

електрическа енергия на 

клиента се преустановява 

до сключването на договор 

и заплащането на всички 
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право предсрочно да го прекрати има и 

клиентът, чието право да заяви този факт 

е регламентирано в чл. 104, ал. 2 от 

ПТЕЕ. В тази алинея, обаче, промени не 

са предложени. Обръща внимание, че 

това е предпоставка да настъпи хаос на 

пазара на ел.енергия, тъй като клиентите 

също ще разполагат с правото да заявят 

прехвърляне при ДПИ по всяко време на 

месеца на основание „предсрочно 

прекратяване на договора за доставка“ и 

мрежовият оператор ще бъде длъжен да 

го изпълни. 

Също така, операторът няма как, а и не е 

длъжен, да проверява дали договорът е 

прекратен поради изтичане на срока или 

е прекратен поради друга причина. 

Мрежовият оператор не е съдебна или 

арбитражна институция, не решава 

спорове и няма никакво право да се 

намесва в търговски отношения между 

страните по договор за продажба, а само 

регистрира и обработва заявленията на 

клиент и доставчик. Предложените от 

КЕВР изменения, обаче, ще имат точно 

обратен резултат и страната по договора 

за доставка, която счита, че правата ѝ са 

нарушени, ще отправи своята жалба 

първо към оператора. Практиката 

напълно потвърждава това твърдение и 

много често операторът ненужно бива 

ангажиран и натоварен да обработва и да 

отговаря на оплаквания от клиенти и 

доставчици, които са извън неговата 

дължими суми за 

извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и 

възстановяване на 

снабдяването.“. 

4. Съществуващите ал. 4, 5, 

6, 7, 8 и 9 се преномерират 

съответно на ал. 5, ал. 6, ал. 

7, ал. 8, ал. 9 и ал. 10. 

 

В останалата си част 

предложението не се 

приема. 

С оглед равнопоставеност, 

следва да се има предвид, 

че не само доставчикът на 

електрическа енергия, но и 

крайните клиенти следва да 

имат възможност да 

поискат доставката на 

електрическа енергия да се 

осъществява от ДПИ. 

На следващо място 

твърдението на 

дружеството, че доставката 

от ДПИ следва да се 

извършва само в случаите 

на трайна невъзможност на 

съответния доставчик 

изобщо да осъществява 

дейността си и/или засягат 

съществено правния му 

статут е неправилно. 
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компетентност. С оглед изложеното 

счита, че предложените изменения на чл. 

104 са неприложими и са предпоставка за 

злоупотреби от страна на търговци, 

използвайки ги, за да прекратят 

договорните си отношения с клиентите 

си по всяко време на месеца, докато 

същите са стартирали от 1-во число на 

даден месец. 

Именно поради обстоятелството, че 

въвеждането на подобна норма поражда 

рискове, дружеството счита, че 

прехвърлянето на клиенти към ДПИ по 

всяко време на месеца ще създаде 

несигурност сред клиентите, в съчетание 

с наблюдаваната нестабилност на цените 

на свободния електроенергиен пазар. 

Още повече, предвидената възможност 

това преминаване да се случва по всяко 

време на месеца ще доведе не само до 

увеличаване на административната 

тежест и разходите по обслужване на 

процеса, но ще доведе до отклонения и 

некоректно разпределение на 

небалансите, водещи до негативно 

финансово отражение върху другите 

участници в специалната балансираща 

група на ДПИ. Увеличаването на 

разходите за балансиране на ДПИ, чийто 

размер, включван в крайната цена, е 

ограничен от Методиката за определяне 

на цените на електрическата енергия на 

доставчика от последна инстанция, ще 

бъде изцяло за негова сметка. 

Дружеството не отчита 

факта, че отпадането на 

правното основание за 

извършването на доставка, 

без значение дали в 

резултат от изтичане срока 

или предсрочното 

прекратяване на договора за 

доставка, води до трайно 

преустановяване на 

доставката на електрическа 

енергия, считано от 

момента на прекратяване на 

договора. Неотразяването 

на този факт чрез 

навременно прехвърляне на 

клиента към ДПИ означава 

или 1. доставчикът и 

клиентът на практика да 

бъдат принудени да 

продължат договорните си 

отношения против тяхната 

воля или 2. до избора на 

друг доставчик 

захранването с 

електрическа енергия на 

клиента да бъде временно 

преустановено. В първата 

хипотеза се ограничава 

свободата на договаряне на 

страните, а във втория 

случай за клиента 

настъпват изключително 

неблагоприятни последици 
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Дружеството изразява резерви и по 

отношение на предложените нови ал. 5 и 

6, тъй като предвиждат изцяло 

неизпълнима процедура и вътрешно 

противоречие. От една страна, клиентът 

бива прехвърлен при ДПИ от произволна 

дата, по заявка на доставчика, т.е. 

снабдяването му не се прекъсва, само му 

се сменя доставчика. От друга страна, 

обаче, в нереалистичен срок от 2 работни 

дни този клиент следва да бъде уведомен 

да сключи договор с ДПИ и ако не го 

направи, захранването му ще бъде 

преустановено. Посочва, че съгласно ЗЕ 

мрежовият оператор няма право да 

преустановява преноса на електрическа 

енергия в почивни или празнични дни, 

както и в деня преди тях. Остава открит 

въпросът за този период от няколко дни, 

през които е бил снабдяван от ДПИ, но 

не е имал договор, на какво основание 

ДПИ ще му фактурира енергията. 

Намира, че това е неудачен подход за 

решаване на проблема с липсата на 

сключени договори на клиентите с ДПИ 

и че решението е одобряване на Общи 

условия за доставка на ел. енергия от 

ДПИ. 

Предвид гореизложеното предлага § 31 

от ПИД на ПТЕЕ относно заличаването 

на ал. 6 на чл. 62 и § 44 относно 

предложените изменения и допълнения в 

чл. 104 от ПТЕЕ да не се приемат. 

Алтернативно, в случай че Комисията 

за не малък интервал от 

време. Логиката на пазара 

на електрическа енергия 

включва и яснота кое 

конкретно лице извършва 

доставката на електрическа 

енергия на даден клиент 

във всеки един момент. 

Изразеното разбиране на 

дружеството би довело до 

сериозна правна 

несигурност, тъй като за 

известен период от време 

ще липсва категорична 

яснота от кой доставчик и 

от кой момент клиентът се 

снабдява с електрическа 

енергия, което може да 

рефлектира в сериозни 

неблагоприятни последици 

за страните и ненужни 

спорове. В контекста на 

изложеното, аргументът, че 

при предсрочно 

прекратяване на договор за 

доставка между търговец и 

конкретен клиент по 

никакъв начин не се 

застрашава снабдяването на 

обекта на клиента с 

електрическа енергия, тъй 

като основанията за 

преустановяване на преноса 

към съответния клиент са 
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приеме текстовете, с които се разширяват 

основанията за прехвърляне на клиенти 

към ДПИ, предлага прехвърлянето да се 

регистрира винаги от 1-во число на 

месеца, така както винаги от 1-во число е 

и регистрацията на клиенти при 

стартиране на продажба в нова 

балансираща група. 

съвсем различни, важи с 

пълна сила и при 

действащите към момента 

основания за прехвърляне 

към ДПИ. 

По отношение 

възможностите за 

злоупотреби от страна на 

недобросъвестни търговци 

следва да се има предвид, 

че Комисията упражнява 

контрол по ЗЕ, в т.ч. 

извършва проверки на 

основателността на жалби и 

сигнали срещу енергийните 

предприятия, включително 

за договорни нарушения. 

Неправилно, също така, е и 

заключението на 

дружеството, че в резултат 

от промените ще бъде 

задължено да изследва на 

какво основание е 

прекратен договорът за 

доставка и ще бъде 

ненужно ангажирано и 

натоварено да обработва и 

да отговаря на оплаквания 

от клиенти и доставчици. В 

тази връзка следва да се 

има предвид, че мрежовият 

оператор няма право да се 

намесва в договорни 

отношения, по които не е 
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страна, като това 

принципно правило не се 

променя по никакъв начин 

чрез предложеното 

изменение. 

По отношение 

възражението за 

увеличаване на разходите 

за небаланси на ДПИ, 

покриването на техния по 

правило по-висок размер е 

обезпечено в достатъчна 

степен чрез чл. 4 от 

Методиката по чл. 21, ал. 1, 

т. 12 от ЗЕ. 

Чл. 104 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (1) Доставчик от последна 

инстанция е лице, на което е издадена 

лицензия съгласно Закона за 

енергетиката и доставя електрическа 

енергия в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за 

покупко-продажба или на договор за 

комбинирани услуги не е в състояние 

да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия, 

отстраняване от пазара, предсрочно 

прекратяване на договора за доставка 

или всякакво друго събитие, довело 

до временно или трайно 

преустановяване на доставката на 

електрическа енергия, както и на 

Да отпадне. Според дружеството чрез тези изменения 

се дава одобрение на порочни практики, 

изкривяващи ролята на ДПИ. Счита, че 

предложенията противоречат на 

заложената логика в Закона за 

енергетиката относно ролята и 

функцията на ДПИ, която - както личи от 

името на този пазарен участник, трябва 

да е от помощ на клиентите, а не на 

търговците на електрическа енергия. 

Намира, че с приемането на факта, че 

търговците на ел. енергия не могат да се 

справят с определени клиенти и искат 

възможност по всяко време да ги 

прехвърлят на ДПИ, Комисията показва, 

че при издаване на съответните лицензии 

в недостатъчна степен е преценила 

надеждността на лицензиантите. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 



 

 

 

стр. 212 от 307 

крайни клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния снабдител 

до избора на друг доставчик. 

(3) При изтичане на срока на договор 

по чл. 11, т. 9 и/или т. 10, в случай че 

договорът не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика/координатора, която ще 

приключи до изтичане срока на 

договора, настоящият 

координатор/доставчик уведомява 

съответния мрежови оператор не по-

късно от 5 работни дни преди 

изтичането на срока на договора 

обектът на такъв клиент да бъде 

прехвърлен в балансиращата група на 

доставчика от последна инстанция. 

(4) Независимият преносен оператор, 

съответно операторът на 

електроразпределителната мрежа, 

регистрира служебно в срок не по-

късно от 1 работен ден смяната на 

досегашния координатор/доставчик с 

доставчик от последна инстанция. В 

случаите на ал. 3 смяната се извършва 

считано от деня, следващ деня, в 

който договорът изтича. 

(5) Когато в случаите по ал. 2 и ал. 3 

клиентът няма сключен договор с 

доставчик от последна инстанция, 

съответният мрежови оператор 

уведомява незабавно клиента, с 

указание да сключи и да му 

предостави такъв в срок от 2 работни 

Обръща внимание, че с промените 

необосновано се разширяват 

предпоставките и основанията за 

прехвърляне на клиенти от търговец на 

електрическа енергия към ДПИ. В 

настоящата обстановка на постоянен 

растеж на цените на електрическата 

енергия, се наблюдава тенденция от 

страна на търговците на електрическа 

енергия да използват възможността да 

„излязат“ от вече сключените договор с 

клиентите си, като ги прехвърлят 

преждевременно на ДПИ, без значение 

дали тези договори са валидни или не. 

Ако се приемат предложенията очаква 

тези процеси да се задълбочат и да се 

създадат още по-големи предпоставки за 

злоупотреби от страна на търговци на 

електрическа енергия, които по една или 

друга причина не желаят да спазят 

договорките си с клиентите. 

Обръща внимание също така, че 

преминаването към ДПИ в произволен 

ден от месеца, при сега действащия 

механизъм за обмен на данни, ще доведе 

до некоректно разпределяне на 

небалансите между пазарните участници, 

като такива случаи са характерни само в 

хипотеза на трайно преустановяване на 

доставката на даден търговец по 

отношение на всички негови клиенти, 

поради което настоява да се запази 

съществуващото към момента правило 

това да се случва от 1-во число. 
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дни от получаване на уведомлението. 

(6) В случай, че в срока по ал. 5 

клиентът не сключи договор с 

доставчик от последна инстанция, 

доставката на електрическа енергия 

на клиента се преустановява до 

сключването на договор и 

заплащането на всички дължими суми 

за извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и възстановяване на 

снабдяването. 

Чл. 104 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (1) Доставчик от последна 

инстанция е лице, на което е издадена 

лицензия съгласно Закона за 

енергетиката и доставя електрическа 

енергия в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за 

покупко-продажба или на договор за 

комбинирани услуги не е в състояние 

да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия, 

отстраняване от пазара, предсрочно 

прекратяване на договора за доставка 

или всякакво друго събитие, довело 

до временно или трайно 

преустановяване на доставката на 

електрическа енергия, както и на 

крайни клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния снабдител 

до избора на друг доставчик. 

Чл. 104. (1) Доставчик от 

последна инстанция е лице, на 

което е издадена лицензия 

съгласно Закона за енергетиката и 

доставя електрическа енергия в 

случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за 

покупко-продажба или на 

договор за комбинирани услуги 

не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради 

обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на 

лицензия, отстраняване от пазара 

или всякакво друго събитие, 

довело до временно или трайно 

преустановяване на доставката на 

електрическа енергия, както и на 

крайни клиенти, които не могат 

да бъдат клиенти на крайния 

снабдител до избора на друг 

Дружеството посочва, че съгласно чл. 

95а, ал. 1 от Закона за енергетиката ДПИ 

осигурява снабдяването с електрическа 

енергия на крайни клиенти, които не 

могат да бъдат клиенти на крайния 

снабдител, включително на крайни 

клиенти, снабдявани на територия, за 

която е издадена лицензия за дейността 

разпределение на електрическа енергия в 

затворена електроразпределителна мрежа 

и чиято територия е изключена от 

територията на този краен снабдител, до 

избора на друг доставчик или избраният 

доставчик не извършва доставка по 

независещи от крайния клиент причини. 

В тази връзка счита, че хипотезата 

„предсрочно прекратяване на договора“ 

следва да отпадне от проектната 

разпоредба, тъй като предсрочното 

прекратяване на договора за доставка на 

електрическа енергия и балансиране 

Предложението  се приема 

по принцип в частта по 

ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и 

ал. 6 в предложената по-

горе редакция на § 46 от 

проекта на ПИД на ПТЕЕ 

по-горе. 

 

В останалата си част 

предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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(3) При изтичане на срока на договор 

по чл. 11, т. 9 и/или т. 10, в случай че 

договорът не е подновен и не е в ход 

процедура по смяна на 

доставчика/координатора, която ще 

приключи до изтичане срока на 

договора, настоящият 

координатор/доставчик уведомява 

съответния мрежови оператор не по-

късно от 5 работни дни преди 

изтичането на срока на договора 

обектът на такъв клиент да бъде 

прехвърлен в балансиращата група на 

доставчика от последна инстанция. 

(4) Независимият преносен оператор, 

съответно операторът на 

електроразпределителната мрежа, 

регистрира служебно в срок не по-

късно от 1 работен ден смяната на 

досегашния координатор/доставчик с 

доставчик от последна инстанция. В 

случаите на ал. 3 смяната се извършва 

считано от деня, следващ деня, в 

който договорът изтича. 

(5) Когато в случаите по ал. 2 и ал. 3 

клиентът няма сключен договор с 

доставчик от последна инстанция, 

съответният мрежови оператор 

уведомява незабавно клиента, с 

указание да сключи и да му 

предостави такъв в срок от 2 работни 

дни от получаване на уведомлението. 

(6) В случай, че в срока по ал. 5 

клиентът не сключи договор с 

доставчик. 

(3) При прекратяване или 

изтичане на срока на договор по 

чл. 11, т. 9 и/или т. 10 между 

търговски участник и 

търговец/координатор, в случай 

че договорът не е подновен и не е 

в ход процедура по смяна на 

доставчик/координатор, която ще 

приключи до изтичане срока на 

договора или датата на неговото 

прекратяване, търговският 

участник остава в балансиращата 

група на същия 

доставчик/координатор, като 

поема своя дял от финансовата 

отговорност към него съгласно 

общите принципи за 

разпределение на небалансите в 

балансиращата група на 

координатора и условията му на 

доставка. 

Доставчикът/координаторът 

уведомява писмено съответния 

мрежови оператор не по-късно от 

5 работни дни преди края на 

съответния месец обектът на 

такъв клиент да бъде прехвърлен 

в балансиращата група на 

доставчика от последна 

инстанция считано от 1-во число 

на месеца, следващ 

уведомлението. 

(4) Независимият преносен 

може изцяло да зависи от волята на 

страните по него. Така например, когато 

договорът е прекратен предсрочно 

поради неизпълнение на договорно 

задължение от клиента или неприемане 

на промени в договорните условия, тоест 

по причина, зависеща от клиента, 

прехвърлянето му към ДПИ би било в 

противоречие със закона. ДПИ и 

мрежовият оператор не са контролни 

органи по спазването на разпоредбите на 

ЗЕ, още повече че в хипотезите по чл. 

104, ал. 1 от ПТЕЕ доставката от ДПИ 

започва веднага от настъпване на 

събитието, довело до преустановяване на 

снабдяването с електрическа енергия от 

предходния доставчик. Счита, че 

разпоредбата на чл. 104, ал. 1 от ПТЕЕ е 

правилно конструирана, тъй като посочва 

изрично причините, които могат да 

доведат до прекратяване на доставката на 

електрическа енергия от досегашния му 

доставчик - обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия, 

отстраняване на пазара. Тези причини 

налагат предсрочното спиране на 

изпълнението на договора и не зависят от 

клиента, съответно са изпълнени 

условията на ЗЕ за активиране на 

доставката от ДПИ. Проектната промяна 

в ПТЕЕ, освен че обхваща случаи, 

противоречащи на ЗЕ, създава 

предпоставки за злоупотреби, повишава 

разходите от небаланси на ДПИ и 
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доставчик от последна инстанция, 

доставката на електрическа енергия 

на клиента се преустановява до 

сключването на договор и 

заплащането на всички дължими суми 

за извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и възстановяване на 

снабдяването. 

(10) При подаване на заявление за 

смяна на собственик или ползвател на 

обект на клиент на доставчик от 

последната инстанция новият 

собственик или ползвател следва да е 

сключил договорите по чл. 11, т. 1, 2, 

4, 10 или договорите по чл. 11, т. 3, 4, 

10. 

(11) Заявлението се подава чрез 

доставчика от последна инстанция до 

независимия преносен оператор, 

съответно оператора на 

електроразпределителната мрежа, 

който регистрира смяната на 

собственика или ползвателя, като 

обектът остава при доставчика от 

последна инстанция. 

(12) В случай че новият собственик 

или ползвател на обект сключва 

договор с друг доставчик, операторът 

на 

електропреносната/електроразпредел

ителната мрежа регистрира смяната 

на доставчика при липса на 

мотивирано възражение от 

оператор, съответно операторът 

на електроразпределителната 

мрежа, регистрира служебно 

смяната с доставчика от последна 

инстанция съгласно издадената 

му лицензия. 

(5) Когато в случаите по ал. 2 и 

ал. 3 клиентът няма сключен 

договор с доставчик от последна 

инстанция и не сключи такъв в 

срок от 2 (два) работни дни от 

получаването на уведомление от 

доставчика от последна 

инстанция, доставката на 

електрическа енергия на клиента 

се преустановява до сключването 

на договор и заплащането на 

всички дължими суми за 

извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и 

възстановяване на снабдяването. 

(6) да отпадне. 

(10) да се отмени. 

(11) да се отмени. 

(12) В случай че клиент на 

доставчик от последна инстанция 

заяви по реда на чл. 99, ал. 3 

смяна на доставчик и 

координатор, операторът на 

електропреносната/електроразпре

делителната мрежа регистрира 

смяната на доставчика при липса 

на мотивирано възражение от 

оперативните разходи на мрежовите 

оператори, свързани с администрирането 

на процеса по смяна на доставчик и 

координатор на електрическа енергия, 

включително и за извънредно отчитане 

на средствата за търговско измерване. 

Счита, че с предложената редакция на ал. 

3 и 4 максимално се отчитат правата на 

клиентите, търговците, ДПИ и мрежовия 

оператор, осигурява се нормалното 

протичане на административните 

процеси на свободен пазар и не се 

предизвикват допълнителни разходи за 

системата и пазарните участници. В 

противен случай допускането на 

възможност търговците да изключват 

обекти от балансиращите си групи на 

произволна дата, различна от последно 

число на календарния месец, ще доведе 

до комуникационни и административни 

проблеми на пазара по свободно 

договорени цени и до повишени разходи 

за засегнатите пазарни участници. 

Посочва, че непланираните нови 

потребители, които се регистрират в 

балансиращата група на ДПИ на 

произволни дати в месеца, ще 

предизвикат допълнителни разходи за 

балансиране поради невъзможността да 

се изготвят надеждни прогнози за 

закупуване на електрическа енергия. 

Същевременно, участието на разходите 

за балансиране при ценообразуването на 

ДПИ е ограничено от Методиката за 
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доставчика от последна инстанция за 

наличие на задължения за обекта, 

включително и за задължения на 

предходния собственик или 

ползвател. 

доставчика от последна 

инстанция за наличие на 

задължения за обекта, 

включително и за задължения на 

предходния собственик или 

ползвател. 

определяне на цените на електрическата 

енергия на ДПИ, особено в периода 

01.11.2021 г. - 31.01.2022 г., което 

означава, че ДПИ ще трябва да понесат 

тези разходи за своя сметка. Отбелязва, 

че извънредните отчети към датата на 

отпадане на обекти от балансиращата 

група предполагат допълнителни 

организационни мероприятия от страна 

на мрежовите оператори и увеличаване 

на разходите за отчет. В много случаи 

отчетът на обектите, които са на ръчен 

отчет и за които се прилагат 

стандартизирани товарови профили, ще 

бъде невъзможен за организиране към 

съответната произволна дата от месеца, 

което от своя страна ще доведе до 

некоректно предоставяне на данни за 

фактуриране и сетълмент. Сетълментът 

се предава за календарен месец, като се 

формира на база на графика за отчет на 

мрежовия оператор. В месеца, в който е 

извършен отчетът, отчетеното 

количество се разпределя от първо до 

последно число на месеца. При 

извънреден отчет количествата трябва да 

се разпределят за по-кратък период, 

което изкривява сетълмента за 

съответния месец и рефлектира върху 

калкулациите на целия пазар на 

територията на мрежовия оператор. 

Отделно от това възниква и проблем с 

изготвянето на товаровия профил, тъй 

като сборът на коефициентите за периода 
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до извънредния отчет вече не е равен на 

1 (единица), което налага въвеждане на 

корекционен коефициент за съответния 

период с цел коректно предаване на 

данните към координатора на 

балансиращата група. „Изкривяването“ 

на сетълмента за търговеца и ДПИ ще 

повлияе върху реализираните небаланси 

на балансиращата група. 

 

Предложените редакции на ал. 5 и 6 

целят облекчаване и улесняване на 

процеса, като изключват ненужни етапи 

и допълнителни участници в него. Така 

например се изключва допълнителното 

ангажиране на мрежовия оператор с 

административни разходи и ресурс в 

процеса, както и ангажирането на 

клиента да предоставя копие на сключен 

договор с ДПИ на мрежовия оператор. 

Уведомяването е редно да се извършва от 

заинтересованата страна, а именно 

доставчика от последна инстанция, който 

е стартирал доставката за клиента, но 

няма договорни отношения с него. 

 

По отношение предложената отмяна на 

съществуващите ал. 7 и ал. 8 (нови ал. 10 

и 11), както и редакцията на ал. 9 (нова 

ал. 12) посочва, че смяната на клиент по 

общите условия на операторите на 

електроразпределителни мрежи се 

извършва на базата на заявление за 

встъпване в договорни отношения, а по 
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отношение на ДПИ - чрез сключването 

на договор предвид липсата на одобрени 

общи условия. В тази връзка счита, че 

разпоредбата на чл. 104, ал. 7 е излишна. 

Разпоредбата на чл. 104, ал. 8 от своя 

страна въвежда в документооборота на 

свободен пазар подаването на едно 

допълнително заявление след 

встъпването в договорни отношения с 

мрежовия оператор и ДПИ, чиято 

функция и съдържание са напълно 

неясни и поставят под въпрос началото 

на изпълнението на предмета по вече 

сключените договори за ползване на 

мрежата и доставка от ДПИ. 

Чл. 104 

Кумер ООД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (3) При изтичане на срока на 

договор по чл. 11, т. 9 и/или т. 10, в 

случай че договорът не е подновен и 

не е в ход процедура по смяна на 

доставчика/координатора, която ще 

приключи до изтичане срока на 

договора, настоящият 

координатор/доставчик уведомява 

съответния мрежови оператор не по-

късно от 5 работни дни преди 

изтичането на срока на договора 

обектът на такъв клиент да бъде 

прехвърлен в балансиращата група на 

доставчика от последна инстанция. 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството счита, че е необходимо 

текстът да се прецизира, като същият се 

допълни с нова хипотеза поради 

следните съображенията: 

При изпълнение на договори за доставка 

на електрическа енергия, сключени на 

основание Закона за обществените 

поръчки, е честа хипотезата, при която 

непосредствено преди изтичане на срока 

на договора, възложителят открива нова 

процедура по обществена поръчка, която 

не е приключила към датата на 

прекратяване на действащия договор. 

Процедурата по сключване на нов 

договор по ЗОП обикновено приключва 

няколко седмици след изтичане на стария 

договор, т.е. налице е кратък период, в 

който клиентът е на доставка без 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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действащ договор с настоящия си 

доставчик и координатор на балансираща 

група. Счита, че в този относително 

кратък период е по-целесъобразно 

клиентът да остане на доставка и 

балансиране при настоящия доставчик до 

момента на сключване на новия договор, 

отколкото да се развива процедурата по 

прехвърляне към доставчик от последна 

инстанция. Алтернативно на това е 

възможно прехвърлянето към ДПИ за 

този период да се извършва само при 

заявено изрично желание на клиента. По 

този начин ще се спести 

административен и финансов ресурс, 

който в случая е част от републиканския 

бюджет. 

Чл. 104 

АСЕП 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 104. (1) Доставчик от последна 

инстанция е лице, на което е издадена 

лицензия съгласно Закона за 

енергетиката и доставя електрическа 

енергия в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за 

покупко-продажба или на договор за 

комбинирани услуги не е в състояние 

да продължи да извършва доставка 

поради обявяване в несъстоятелност, 

ликвидация, отнемане на лицензия, 

отстраняване от пазара, предсрочно 

прекратяване на договора за доставка 

или всякакво друго събитие, довело 

до временно или трайно 

Няма предложен конкретен текст. Според АСЕП предложеното изменение 

на чл. 104, ал. 1 следва да се прецизира, 

тъй като не става ясно отстраняване 

конкретно от кой пазар и прекратяване на 

кой договор за доставка се има предвид, 

защото има различни пазари 

(балансиращ, борсов и т.н,) и различни 

договори за доставка (с производител, с 

краен клиент и пр.). 

АСЕП счита, че създаването на алинея 5 

и ал. 6 в чл. 104 ще доведе до рискове от 

преустановяване на захранването на 

потребители, тъй като не е посочен  

конкретният срок за „незабавно“ 

уведомяване и под каква форма следва да 

се случи, така че реално клиентът да е 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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преустановяване на доставката на 

електрическа енергия, както и на 

крайни клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния снабдител 

до избора на друг доставчик. 

(5) Когато в случаите по ал. 2 и ал. 3 

клиентът няма сключен договор с 

доставчик от последна инстанция, 

съответният мрежови оператор 

уведомява незабавно клиента, с 

указание да сключи и да му 

предостави такъв в срок от 2 работни 

дни от получаване на уведомлението. 

(6) В случай, че в срока по ал. 5 

клиентът не сключи договор с 

доставчик от последна инстанция, 

доставката на електрическа енергия 

на клиента се преустановява до 

сключването на договор и 

заплащането на всички дължими суми 

за извършената доставка, 

включително за временно 

преустановяване и възстановяване на 

снабдяването. 

информиран. Посочва, че много често 

собствениците на партиди нямат 

електронна поща, нямат същия адрес 

като този по лична карта или ЕИК, 

съществуват и множество частни случаи, 

поради което клиентите не следва да 

бъдат наказвани и да търпят санкции, ако 

прилагането на ПТЕЕ не гарантира 

навременното им информиране. 

Отбелязва, че ако ДПИ не са успели да 

подпишат договори с крайните 

потребители за толкова дълъг период до 

днешна дата, то как да се очаква това да 

стане в рамките на два дни, което е 

крайно недостатъчно. Намира, че 

предложените текстове единствено 

прехвърлят усилията и отговорността за 

сключване на договор с ДПИ като 

задължително условие за участие на 

свободен пазар от доставчика на 

универсалната услуга към крайния 

потребител, с оглед на което предлага 

като възможно решение да се въведе 

нормативна процедура, според която 

ДПИ служебно да сключат договори с 

потребители при общи условия. 

Чл. 104з 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4,  
агрегирани по стандартизиран 

Предложението е с оглед по-голяма 

прецизност на текста. 
Предложението се приема. 
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обект. товаров профил, за всеки един 

обект. 

Чл. 104з 

ЧЕЗ България 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

обект. 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4. 

Дружеството предлага в ал. 2 на чл. 104з 

от ПТЕЕ думите „за всеки един обект“ да 

бъдат заличени, във връзка с 

подготовката за и предстоящото 

въвеждане през 2022 г. на период на 

сетълмент от 15 минути. 

Посочва, че към настоящия момент 

мрежовите оператори имат задължение 

да предоставят на координаторите на 

балансиращи групи данни за всеки 

интервал на доставка за всеки отделен 

обект, за който се прилага 

стандартизиран товаров профил (СТП). 

Предвид факта, че обектите, за които се 

прилагат СТП, са значително повече от 

обектите с периодично измерване, а до 

няколко години на пазара ще бъдат 

регистрирани и всички битови клиенти, 

това задължение за операторите става 

неизпълнимо. Към настоящия момент за 

над 200 хил. обекта със СТП, „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД трябва да 

предостави над 677 млн. данни на 

интервал от 15 минути за всеки месец. С 

увеличаване броя на обектите на 

либерализирания пазар, обменът на 

данни по обекти със СТП на национално 

ниво ще бъде практически невъзможен. 

Отбелязва, че добрата практика на 

европейските страни изключва 

изчисление и предоставяне на данни по 

Предложението не се 

приема, предвид 

приемането на редакцията 

по-горе и по аргумент от 

чл. 94, ал. 3 и ал. 4, които 

предполагат предоставяне 

на данни за всеки 

конкретен обект. 
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сетълмент периоди за всеки обект със 

СТП. 

Като допълнителен аргумент за това 

предложение изтъква факта, че при 

преминаването на 15-минутен период на 

сетълмент, обемът от данни, които 

ежемесечно (а за профиловите 

електромери - седмично) операторът 

предава на координаторите на 

балансиращи групи и на ЕСО ЕАД, ще се 

увеличи 4 пъти. Към момента тези данни 

все още не се обменят посредством 

автоматизиран електронен обмен, а 

четирикратно увеличеният обем ще 

затрудни допълнително този процес. 

Чл. 104з 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

обект. 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи  данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4. 

Дружеството отбелязва, че данни за 

количествата по обекти се предоставят на 

доставчиците за целите на фактуриране 

на мрежови услуги. Доставчиците 

разполагат с възможност да изготвят при 

необходимост почасови данни за СТП по 

обекти. Тъй като всички обекти, за които 

се прилагат СТП са непреки членове в 

балансиращите групи, за целите на 

балансиране е необходимо само 

агрегиране на СТП по тип СТП. 

В допълнение посочва, че с 

либерализиране на доставката на 

електрическа енергия за всички небитови 

клиенти и с оглед очакваната 

либерализация за битови клиенти, 

огромните масиви от данни по обекти на 

първо място са излишни, а на второ 

Предложението не се 

приема, предвид 

изложеното по-горе. 
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обменът им представлява сериозно 

техническо затруднение, дори и в 

контекста на предстоящо въвеждане на 

единен формат за обмен на данни по чл. 

88 от ПТЕЕ. Също така, промяната на 

периода на сетълмент от 1 час на 15 

минути от своя страна ще доведе до 

четирикратно увеличаване на данните по 

период на сетълмент. 

Чл. 104з 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за всеки интервал на 

доставка по чл. 94, ал. 4 за всеки един 

обект. 

Чл. 104з. (2) В срока по ал. 1 

собствениците на измервателни 

системи предоставят на 

координаторите на балансиращи 

групи данни за количествата 

електрическа енергия по чл. 94, 

ал. 4 за целите на сетълмента за 

всеки един обект. 

Дружеството счита, че предоставянето на 

данни, разпределени по приложимия 

стандартизирания товаров за всеки един 

обект, е нецелесъобразно, поради факта, 

че стандартизираните товарови профили 

са общодостъпни на интернет страницата 

на съответния мрежовия оператор. 

Количеството електрическа енергия за 

всеки един обект е напълно достатъчна 

информация за търговеца. Посочва, че 

при преминаване на 15-минутен интервал 

на сетълмент, обемът от данни ще 

нарасне четирикратно и ще направи 

изпълнението на изискването на чл. 104з, 

ал. 2 невъзможно. 

Предложението не се 

приема, предвид 

изложеното по-горе. 

Глава девета 

чл. 105 - чл. 154 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Глава девета 

БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР 

 

Раздел I 

Основни положения 

 

Чл. 105. (1) Балансиращият пазар е 

централизиран и се организира от 

Глава девета 

БАЛАНСИРАЩ ПАЗАР 

 

Раздел I 

Основни положения 

 

Чл. 105. (1) Балансиращият пазар 

е централизиран и се организира 

от независимия преносен 

ЕСО ЕАД предлага глава девета 

„Балансиращ пазар“ да бъде преработена 

изцяло в съответствие с изискванията на 

Регламент 2017/2195 на Комисията от 23 

ноември 2017 г. за установяване на 

насоки за електроенергийно балансиране, 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

Предложението по чл. 152 

се приема. 

В останалата си част 

предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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независимия преносен оператор чрез 

дежурния диспечер на 

електроенергийната система. 

(2) В балансиращия пазар 

независимият преносен оператор 

купува и/или продава електрическа 

енергия от/за търговските участници - 

доставчици на балансираща енергия в 

националния балансиращ пазар, и/или 

от/за регионалния балансиращ пазар, 

с цел да балансира отклонението от 

планираните/договорените графици 

за производство и потребление на 

електрическа енергия. 

(3) Предложенията и сделките в 

балансиращия пазар се правят по 

отделни диспечирани 

агрегати/товари. 

(4) Цената на електрическата енергия 

на националния балансиращ пазар се 

определя по реда на приета от 

комисията "Методика за определяне 

на цени на балансираща енергия", 

приложение към тези правила. 

(5) При определяне на цените по ал. 4 

независимият преносен оператор 

прилага и инструкцията по чл. 6, ал. 

9. 

(6) Балансиращият пазар не може да 

се използва за затваряне на открити 

позиции по търговски сделки в деня 

на договаряне. 

 

Раздел II 

оператор. 

(2) Независимият преносен 

оператор провежда тръжни 

процедури за закупуване на 

разполагаемост за допълнителни 

услуги - резерв за първично 

регулиране на честотата и резерв 

за вторично (автоматично и 

ръчно) регулиране на честотата и 

обменните мощности, за 

обезпечаване размерът им 

определен в правилата по чл. 83, 

ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката с цел сигурното 

функциониране на 

електроенергийната система. 

(3) В балансиращия пазар 

независимият преносен оператор 

купува и/или продава 

електрическа енергия от/на 

търговските участници - 

доставчици на балансиращи 

услуги с цел да балансира 

отклонението от 

планираните/договорените 

графици за производство и 

потребление на електрическа 

енергия. 

(4) Независимият преносен 

оператор провежда 

преквалификационна процедура 

за удостоверяване на 

способността на даден доставчик 

да предоставя съответните 

електроенергия и действащите и 

публикувани „Правила за провеждане на 

тръжни процедури за закупуване на 

разполагаемост за резерви за първично 

регулиране на честотата, автоматично 

вторично регулиране и ръчно вторично 

регулиране на честотата и обменните 

мощности. 

 

Специално по отношение предложените 

в ПИД на ПТЕЕ изменения на чл. 152 

обръща внимание, че същият не би могъл 

да бъде приложен в такава редакция 

предвид липсата на въведени 15 минутни 

пазарни интервали (MTU), поради което 

не са и въведени стандартни 

балансиращи продукти. С оглед липсата 

на технологична възможност за 

прилагане на предложената от КЕВР 

редакция, настоява комисията да вземе 

предвид предложените от него текстове 

на глава девета, в т.ч. и на чл. 152. 
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Правила за балансиращия пазар 

 

Чл. 106. (1) Правилата за 

балансиращия пазар регламентират 

условията за продажба и покупка на 

балансираща енергия с цел да се 

гарантира сигурност и устойчивост на 

националната електроенергийна 

система и сигурна паралелна работа 

на ЕЕС на континентална Европа. 

(2) Производителите на електрическа 

енергия известяват графици в 

изпълнение на сключените договори в 

рамките на работния диапазон на 

своите агрегати и съгласно 

очакваното нетно производство за 

съответния период. Координаторите 

на балансиращи групи известяват 

графици за количествата 

електрическа енергия съгласно 

сключените договори и 

реализираните от тях сделки на 

борсовия пазар. 

(3) При транзит на електрическа 

енергия, в случаите на наложено 

ограничение от съответния съседен 

оператор на графика за внос, се 

ограничава съответно 

кореспондиращият външен график за 

износ, респективно при наложено 

ограничение на външен график за 

износ се извършва съответно 

ограничение на графика за внос. 

(4) Независимият преносен оператор 

заявени допълнителни услуги. 

(5) Независимият преносен 

оператор поддържа регистър на 

доставчиците на балансиращи 

услуги, в който се вписват всички 

преминали успешно процедурата 

по ал. 4 със съответните 

технически параметри на 

единиците/модули, които могат 

да бъдат производствени, 

потребителски, системи за 

съхранение на енергия, както и 

агрегирани. 

(6) Енергията, необходима за 

балансиране на отклонението от 

планираните/договорените 

графици за производство и 

потребление на електрическа 

енергия по ал. 3, се осигурява 

чрез тръжни процедури, 

организирани от независимия 

преносен оператор. 

(7) Независимият преносен 

оператор провежда тръжни 

процедури за съставяне на 

приоритетни списъци на 

предложения за електроенергия 

за регулиране нагоре и надолу от 

участие във вторично 

(автоматично и ръчно) 

регулиране на честотата и 

обменните мощности, както и от 

резерв за заместване, с цел 

осъществяване на общия баланс 
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има право да откаже регистриране 

или съответно да ограничи "външен" 

график за износ, ако количествата по 

този график не са обезпечени със 

съответните количества енергия по 

"вътрешен" график или от внос. 

 

Чл. 107. На балансиращия пазар се 

търгува балансираща енергия, която 

включва: 

1. отдадената енергия вследствие 

участие в регулиране (първично и 

вторично), зададена чрез турбинните 

регулатори на агрегатите/блоковете 

и/или потребяващи обекти, и/или 

агрегирани съоръжения/обекти или 

централния регулатор на 

електроенергийната система, 

интегрално за всеки период на 

диспечиране; 

2. балансиране чрез корекция на 

работната точка на 

агрегатите/блоковете и/или 

потребяващи обекти, и/или 

агрегирани съоръжения/обекти 

(резерв за заместване), зададена от 

дежурния диспечер на независимия 

преносен оператор, интегрално за 

всеки период на диспечиране; 

3. отдадена енергия вследствие на 

активирани агрегати/блокове и/или 

потребяващи обекти, и/или 

агрегирани съоръжения/обекти, 

интегрално за всеки период на 

между междусистемния обмен, 

производството и потреблението 

на електрическа енергия в 

контролния блок/пазарната зона. 

(8) Класираните доставчици на 

разполагаемост за допълнителни 

услуги по ал. 2, са длъжни да 

подават предложения на тръжни 

процедури за съставяне на 

приоритетни списъци за 

активиране на балансираща 

енергия, като количествата са 

съобразени с търговските им 

графици, в т.ч. класираната 

разполагаемост за съответната 

допълнителна услуга. 

(9) Класираните доставчици на 

разполагаемост за допълнителни 

услуги по ал. 2, могат да 

прехвърлят задължението си по 

ал. 8 на друг 

доставчик/доставчици след 

съгласуване с независимия 

преносен оператор, но най-малко 

до един час преди началото на 

деня на доставката. 

(10) Независимият преносен 

оператор активира в реално време 

предложенията за балансираща 

енергия от приоритетните 

списъци по ал. 7 с цел 

осъществяване на общия баланс 

между междусистемния обмен, 

производството и потреблението 
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диспечиране; 

4. балансиране чрез промяна на 

състоянието (включване, изключване) 

на агрегатите/блоковете и/или 

потребяващи обекти, и/или 

агрегирани съоръжения/обекти, 

зададена от дежурния диспечер на 

независимия преносен оператор, 

интегрално за всеки период на 

диспечиране; 

5. енергия, закупена/продадена от/на 

съседни енергийни системи, чрез 

Европейската платформа за 

процедурата по уравняване на 

дисбалансите; 

6. непроизведената електрическа 

енергия вследствие на активирани 

инсталации на потребители и/или 

агрегирани съоръжения/обекти от 

бавен (студен) резерв за заместване, 

интегрално за всеки период на 

диспечиране. 

 

Чл. 108. (1) След представянето на 

графиците за производство, 

графиците за потребление, графиците 

за обмен и предложенията за 

регулиране съгласно правилата по чл. 

83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката и тези правила 

независимият преносен оператор 

оценява наличните резерви за 

вторично и третично регулиране за 

постигане на сигурна и устойчива 

на електрическа енергия в 

контролния блок/пазарната зона. 

(11) Цената на активираната 

балансираща енергия по ал.10 се 

определя окончателно с 

използването на метода „Pay as 

Clear“. 

(12) Предложенията по ал. 7 и 

сделките на балансиращия пазар 

се реализират по отделни 

единици или от агрегатори.  

(13) Цените на балансиращата 

енергия за недостиг и излишък се 

определя по реда на приета от 

КЕВР "Методика за определяне 

на цени на балансираща енергия", 

приложение към тези правила. 

(14) Балансиращият пазар не 

може да се използва за затваряне 

и балансиране на открити 

позиции, реализирани преди 

момента на диспечиране. 

(15) Независимият преносен 

оператор извършва ежедневно 

наблюдение на покупките и 

продажбите, реализирани на 

платформите на оператора на 

борсовия пазар, и го уведомява в 

деня D+1 за реализирани 

продажби, необезпечени със 

съответните покупки в деня D. 

(16) В случаите на ал.15 

операторът на борсовия пазар 

спира разплащанията с 
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работа на системата. 

(2) Когато няма достатъчни 

разполагаеми резерви или 

балансираща енергия, независимият 

преносен оператор трябва да действа 

съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 

4 от Закона за енергетиката. 

 

Чл. 109. (1) Независимият преносен 

оператор е отговорен за 

регистрирането на участниците на 

балансиращия пазар, за събирането, 

проверката и валидирането на 

предложенията, за пресмятането на 

необходимите количества 

балансираща енергия за деня на 

доставка, както и за уреждане на 

взаимните задължения по сделки, 

касаещи балансиращия пазар. 

(2) Валидираните предложения се 

предоставят на дежурния диспечер на 

независимия преносен оператор, 

който активира изцяло или частично 

предложенията съобразно условията в 

реално време. 

 

Чл. 110. (1) Сделка на балансиращия 

пазар се счита сключена в момента на 

частичното или цялостното 

активиране на предложението на 

доставчик на балансираща енергия, 

извършено от дежурния диспечер на 

независимия преносен оператор. 

(2) Когато сключената сделка на 

търговския участник,  до 

получаване на ново уведомление 

от независимия преносен 

оператор, че  ангажиментите във 

връзка с реализираната енергия от 

балансиращия пазар, са 

изпълнени. 

 

Раздел II 

Роли и отговорности 

 

Чл. 106 (1) Независимият 

преносен оператор е отговорен за: 

а/ проверка за изпълнение на 

изискванията и регистриране на  

доставчици на балансиращи 

услуги; 

б/ подписване на договор с 

доставчици на балансиращи 

услуги; 

в/ организиране на тръжни 

процедури за набиране на 

предложения за разполагаемост 

за допълнителни услуги; 

г/ организиране на тръжни 

процедури за набиране на 

предложения за балансираща 

енергия; 

д/ класиране на предложенията за 

доставка на разполагаемост за 

допълнителни услуги за първично 

регулиране на честотата и за 

вторично (автоматично и ръчно) 

регулиране на честотата и 



 

 

 

стр. 229 от 307 

балансиращия пазар може да 

застраши оперативната сигурност и 

устойчивост на националната 

електроенергийна система и 

сигурната паралелна работа на 

електроенергийната система на 

континентална Европа, дежурният 

диспечер има право да деактивира 

предложението на доставчик на 

балансираща енергия. 

 

Чл. 111. (1) Независимият преносен 

оператор е страна по договора с всеки 

участник на балансиращия пазар - 

доставчик на балансираща енергия, за 

всички сделки, сключени на 

балансиращия пазар. 

(2) Сключената сделка на 

балансиращия пазар установява 

задълженията на съответния 

доставчик на балансиращия пазар да 

доставя или купува енергия на/от 

независимия преносен оператор 

според спецификата на 

предложението и разпореждането, 

издадено от диспечера на 

независимия преносен оператор. 

(3) Сключените сделки с 

доставчиците на балансираща 

енергия, които участват във вторично 

регулиране или в регулирането на 

системата чрез активиране на блокове 

от бавен (студен) резерв за 

заместване, активирани инсталации 

обменните мощности, както и за 

балансираща енергия от вторично 

(автоматично и ръчно) 

регулиране на честотата и 

обменните мощности от резерви 

за заместване; 

е/ поддържане  на регистър на 

доставчиците на балансиращи  

услуги; 

ж/ пресмятане и уреждане на 

взаимоотношенията с доставчици 

на балансиращи услуги във 

връзка с активираната и 

доставена балансираща енергия 

за компенсиране на енергийния 

недостиг или излишък в ЕЕС. 

(2) Доставчикът на балансиращи 

услуги предоставя на 

независимия преносен оператор 

своите предложения за 

разполагаемост за допълнителни 

услуги. 

(3) Доставчикът на балансиращи 

услуги, въз основа на договор за 

предоставяне на допълнителни 

услуги, предоставя на 

независимия преносен оператор 

своите предложения за 

балансираща енергия, 

съответстващи на обема, 

продуктите и други изисквания, 

определени в договора за  

разполагаемост за допълнителни 

услуги и тези правила или 
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на потребители от бавен (студен) 

резерв за заместване, активиране на 

агрегати за бърз (минутен) резерв за 

заместване, се уреждат съгласно 

условията на договорите с 

независимия преносен оператор. 

(4) Сделката се отнася за съответния 

период на диспечиране. 

 

Чл. 112. (1) Задълженията за плащане 

от независимия преносен оператор 

към търговските участници - 

доставчици на балансираща енергия, 

по сключените сделки на 

балансиращия пазар се основават на: 

1. разпореденото от диспечера и 

предоставеното от доставчика 

количество електроенергия на 

балансиращия пазар; 

2. цената на съответното предложение 

за регулиране нагоре. 

(2) Задълженията за плащане от 

участниците към независимия 

преносен оператор по сключените 

сделки на балансиращия пазар се 

основават на: 

1. разпореденото от диспечера и 

реално/ефективно закупеното от 

доставчика количество 

електроенергия от балансиращия 

пазар; 

2. цената на съответното предложение 

за регулиране надолу. 

 

информация, публикувана на 

сайта на независимия преносен 

оператор. 

(4) Всички доставчици на 

балансиращи услуги имат право 

да представят на независимия 

преносен оператор предложения 

за балансираща енергия. 

 

Раздел III 

Правила за балансиращия пазар 

 

Чл. 107. (1) Правилата за 

балансиращия пазар 

регламентират условията за 

осигуряване на резерви за 

допълнителни услуги и за 

продажба и покупка на 

балансираща енергия с цел да се 

гарантира сигурност и 

устойчивост на националната 

електроенергийна система и 

сигурна паралелна работа на ЕЕС 

на континентална Европа. 

(2) Производителите на 

електрическа енергия известяват 

графици в изпълнение на 

сключените договори в рамките 

на работния диапазон на своите 

агрегати и съгласно очакваното 

нетно производство за съответния 

период. Координаторите на 

балансиращи групи известяват 

графици за количествата 
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Чл. 113. ПАВЕЦ се разглеждат като 

диспечиран товар, когато агрегатът е 

в помпен режим. 

 

Чл. 114. (1) Балансиращата енергия, 

търгувана на балансиращия пазар в 

деня на доставката, се получава 

физически във: 

1. точката на присъединяване, където 

диспечираният агрегат е свързан към 

националната електропреносна 

мрежа; 

2. момента след издадено 

диспечерско разпореждане, който 

момент се договаря съобразно 

техническите характеристики. 

(2) Балансиращата енергия, търгувана 

на балансиращия пазар в деня на 

доставката от всеки доставчик на 

балансираща енергия, се определя от 

независимия преносен оператор за 

всеки период на диспечиране, при 

условие че е валидиран нетен график 

за доставка в рамките на работния 

диапазон на агрегатите, 

съответстващия брутен график, и са 

изпълнени изискванията на чл. 81, ал. 

8 и 9. 

 

Чл. 115. (1) В сътрудничество с други 

оператори на преносни системи или 

доставчици на балансиращи услуги от 

други зони на регулиране 

независимият преносен оператор 

електрическа енергия съгласно 

сключените договори и 

реализираните от тях сделки на 

борсовия пазар. 

 

Раздел IV 

Предварителен подбор на 

доставчиците на балансиращи 

услуги 

 

Чл. 108. (1) Доставчикът на 

балансиращи услуги следва 

успешно да е преминал 

процедурата за предварителен 

подбор. 

(2) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да има сключен 

договор за достъп и пренос с 

независимия преносен оператор. 

(3) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да e монтирал 

средства за телекомуникация и 

телемеханика за нуждите на 

предоставяне на телеинформация 

в реално време. 

(4) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да има изградено 

нетно измерване на електрическа 

енергия на съответните 

единици/модули, предоставящи 

резерв, а когато е приложимо, и 

брутно измерване на 

електрическа енергия. Ако дадени 

единици/модули, предоставящи 
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може да договори процедури за 

взаимно използване на предлагани 

услуги на балансиращия пазар или да 

ползва подобни механизми, 

действащи в другите страни. 

(2) Процедурите по ал. 1 трябва да са 

одобрени от комисията. 

 

Раздел III 

Доставчици на балансиращия пазар 

 

Чл. 116. (1) Търговски участници, 

опериращи диспечируеми агрегати, са 

задължени да станат доставчици на 

балансиращия пазар. 

(2) Потребители с диспечируеми 

товари и/или агрегирани 

диспечируеми съоръжения/обекти 

могат да станат доставчици на 

балансиращия пазар. 

(3) Агрегатори на група от обекти, 

изпълнили изискванията на тези 

правила, могат да станат доставчици 

на балансиращия пазар с 

предоставяне на енергия от бърз 

(минутен) и/или бавен (студен) резерв 

за заместване. 

 

Чл. 117. (1) Участниците на 

балансиращия пазар трябва да бъдат 

определени като доставчици на 

балансираща енергия от вторично 

регулиране и/или бърз (минутен) 

и/или бавен (студен) резерв за 

резерв, не са оборудвани със 

средства за търговско измерване 

на нетни количества електрическа 

енергия, позволяващи разделно 

отчитане на електрическа енергия 

от/за всяка единица/модул, се 

прилага взаимно одобрена 

методика за разделяне на нетните 

измерени количества като цяло по 

отделни единици/модули на база 

информацията за измерените 

нетни и/или брутни количества 

електрическа енергия за 

конкретна единица/модул. 

(5) Доставчикът на балансиращи 

услуги следва да e включен със 

статус „активен“ в регистъра на 

допуснатите участници, 

придобили право да участват в 

тръжни процедури. 

(6) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да не e в 

производство по несъстоятелност 

или ликвидация видно от 

публични регистри, достъпни 

чрез интернет. 

(7) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да представи 

писмено заявление до 

независимия преносен оператор 

съгласно утвърден образец, към 

което се прилага цялата съответна 

техническа информация. 
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заместване в съответствие с 

правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от 

Закона за енергетиката и тези 

правила. 

(2) Независимият преносен оператор 

публикува цените, предложени от 

доставчиците на балансираща енергия 

и агрегаторите на група от обекти, не 

по-късно от два работни дни преди 

началото на периода, за който ще ги 

прилага. 

 

Чл. 118. (1) Търговски участник, 

който има задължение да стане 

доставчик на балансиращия пазар, 

трябва да представи писмено 

заявление до независимия преносен 

оператор съгласно утвърден образец, 

към което се прилага цялата 

съответна техническа информация. 

(2) Процедурата за предоставяне, 

проверка и приемане на заявлението 

по ал. 1 се определя от независимия 

преносен оператор. 

 

Чл. 118а. (1) Агрегаторът на група от 

обекти преминава процедура за 

регистрация и предоставя писмено 

заявление до независимия преносен 

оператор съгласно утвърден образец, 

към което се прилага списък на 

всички обекти в групата и цялата 

съответна техническа информация. 

(2) Агрегатори могат да бъдат и 

Чл. 109. (1) Предварителен 

подбор на доставчици на 

балансиращи услуги се прилага за 

всички кандидати, които желаят 

да участват в предоставянето на 

разполагаемост за резерви за 

първично регулиране на 

честотата и вторично 

(автоматично и ръчно) 

регулиране на честотата и 

обменните мощности. 

(2) Всеки кандидат за доставчик 

на балансиращи услуги представя 

към заявлението по чл.108, ал.7 

динамични параметри, 

представляващи съвкупност от 

данни и характеристики на 

отделните единици/модули, 

предоставящи резерв, свързани с 

възможността им за промяна на 

изходната мощност. 

(3) Доставчикът на балансиращи 

услуги придобива право за 

участие в тръжни процедури само 

ако успешно премине 

предварителния подбор на 

независимия преносен оператор, 

респективно бъде включен със 

статус „активен“ в регистъра на 

допуснатите участници. 

 

Раздел V 

Регистър на доставчиците на 

балансиращи услуги 
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координаторите на стандартни 

балансиращи групи и/или 

производители на електрическа 

енергия. 

(3) Всички членове в групата на 

агрегатора декларират, че за времето 

на действие на договора с агрегатора 

няма да променят принадлежността 

към тази група. 

(4) Независимият преносен оператор 

създава виртуален диспечируем обект 

за групата на агрегатора. Агрегаторът 

е на диспечерско управление от 

Централното диспечерско 

управление, има връзка към 

SCADA/EMS в реално време или 

подава данни в Централното 

диспечерско управление в реално 

време и поддържа денонощно 

дежурство и готовност за 

предоставяне на балансираща 

енергия, активирана от независимия 

преносен оператор. 

 

Раздел IV 

Регистър на доставчиците на 

балансиращия пазар 

 

Чл. 119. Независимият преносен 

оператор създава и поддържа 

регистър на доставчиците на 

балансиращия пазар и регистър на 

координаторите, получили статут на 

агрегатори, доставчици на 

 

Чл. 110. Независимият преносен 

оператор създава и поддържа 

регистър на доставчиците на 

балансиращи услуги. 

 

Чл.110а. Регистрирането на 

доставчик на балансиращи услуги 

и вписването му в регистъра по 

предходния член се извършва на 

датата, на която договорът за 

участие на балансиращия пазар с 

доставчик на балансиращи услуги 

влезе в сила. 

 

Чл. 110б. Регистърът съдържа 

следната информация: 

1. наименование на доставчика; 

2. тип на доставчика (агрегатор 

или индивидуален); 

3. седалище; 

4. адрес за кореспонденция; 

5. наименование на 

единиците/модулите, 

предоставящи балансиращи 

услуги; 

6. тип на модулите 

(производствен, потребителски, 

хибриден); 

7. EIC код на всяка 

единица/модул, предоставяща 

услуги, респ. група от 

самостоятелни единици/модули; 

8. дата на първоначална 
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балансиращия пазар. 

 

Чл. 120. Регистрирането на нов 

доставчик на балансиращия пазар и 

вписването му в регистъра по чл. 119 

се извършва на датата, на която 

договорът за участие на 

балансиращия пазар с доставчик на 

балансираща енергия влезе в сила. 

 

Чл. 121. Регистърът на доставчиците 

на балансиращия пазар трябва да 

включва най-малко следната 

информация за всеки доставчик на 

балансиращия пазар: 

1. пълното име и седалище и адрес на 

управление на участника, 

регистриран като доставчик на 

балансиращия пазар; 

2. номера и датата на договора за 

участие на балансиращия пазар на 

доставчика на балансираща енергия; 

3. идентификационен номер (ЕIC код) 

на доставчика на балансиращия 

пазар; 

4. списък с всички диспечирани 

агрегати и диспечирани товари, 

оперирани от съответния доставчик 

на балансиращия пазар; 

5. тип регулиране, в което участват 

диспечираните агрегати и товари, 

оперирани от съответния доставчик 

на балансиращия пазар; 

6. (отм. – ДВ, бр. 100 от 2017 г., в 

регистрация; 

9. актуален статус; 

10. дата на 

включване/изключване/актуализа

ция на данните за съответния 

доставчик; 

11. номер на актуален договор за 

участие в тръжните процедури за 

доставка на балансиращи услуги; 

12. технически характеристики на 

единиците/модулите, 

предоставящи съответните 

услуги; 

13. вид балансираща услуга, за 

която е квалифициран да 

предоставя. 

 

Чл. 110в. (1) Всеки доставчик на 

балансиращи услуги има право да 

проверява информацията от 

регистъра  на доставчиците на 

балансиращи услуги,  свързана с 

него, и да изисква промяна на 

всяко забелязано несъответствие. 

(2) Информацията от регистъра 

на доставчиците на балансиращи 

услуги е общодостъпна. 

 

Чл. 110г. (1) Доставчик на 

балансиращи услуги може да се 

оттегли от този пазар по свое 

желание, заявено писмено, само в 

случай, когато няма да оперира 

диспечирания 
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сила от 15.12.2017 г.); 

7. (отм. – ДВ, бр. 100 от 2017 г., в 

сила от 15.12.2017 г.); 

8. (отм. – ДВ, бр. 100 от 2017 г., в 

сила от 15.12.2017 г.). 

 

Чл. 122. (1) Всеки доставчик на 

балансиращия пазар има право да 

проверява информацията от 

регистъра на доставчиците на 

балансиращия пазар, свързана с него, 

и да изисква промяна на всяко 

забелязано несъответствие. 

(2) Информацията от регистъра на 

доставчиците на балансиращия пазар 

е общодостъпна. 

 

Чл. 123. (1) Доставчик на 

балансираща енергия може да се 

оттегли от този пазар по свое 

желание, заявено писмено, само в 

случай, когато няма да оперира 

диспечирания агрегат. 

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да 

бъде изпратено най-малко един месец 

преди датата, на която регистрацията 

на доставчика трябва да бъде 

прекратена. 

(3) След получаване на заявление по 

ал. 2 независимият преносен оператор 

трябва да информира координатора 

на балансиращата група, към която 

принадлежи съответният доставчик. 

 

агрегат/модул/единица. 

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да 

бъде изпратено най-малко един 

месец преди датата, на която 

регистрацията на доставчика 

трябва да бъде прекратена. 

(3) След получаване на заявление 

по ал. 2 независимият преносен 

оператор трябва да информира 

координатора на балансиращата 

група, към която принадлежи 

съответният доставчик. 

 

Чл. 110д. (1) Независимият 

преносен оператор може да 

прекрати регистрацията на 

доставчик на балансиращи услуги 

във всеки един от следните 

случаи: 

1. ако от определен момент 

нататък доставчикът не може да 

удовлетвори едно или повече от 

необходимите условия за 

регистрация като доставчик на 

балансиращи услуги; 

2. ако доставчикът на 

балансиращи услуги не спазва 

условията на договора за участие 

на балансиращия пазар; 

3. ако доставчикът на 

балансиращи услуги повторно 

наруши правилата, прилагани на 

балансиращия пазар, или 

правилата за уреждане на 
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Чл. 124. (1) Независимият преносен 

оператор може да прекрати 

регистрацията на доставчик на 

балансираща енергия във всеки един 

от следните случаи: 

1. ако от определен момент нататък 

доставчикът не може да удовлетвори 

едно или повече от необходимите 

условия за регистрация като 

доставчик на балансираща енергия; 

2. ако доставчикът на балансиращия 

пазар не спазва условията на договора 

за участие на балансиращия пазар; 

3. ако доставчикът на балансиращия 

пазар повторно наруши правилата, 

прилагани на балансиращия пазар, 

или правилата за уреждане на 

взаимните задължения. 

(2) Регистрацията на доставчик на 

балансиращия пазар се счита за 

прекратена от момента на отнемане 

лицензията за производство на 

съответния доставчик от комисията. 

 

Чл. 125. (1) Ако доставчик на 

балансиращия пазар се оттегли от 

този пазар при условията на чл. 123 

или регистрацията му е прекратена от 

независимия преносен оператор в 

съответствие с условията на чл. 124, 

за дните до прекратяване на 

регистрацията се прилагат условията 

на чл. 179.  

(2) Доставчикът на балансиращия 

взаимните задължения; 

4. при други условия, определени 

в правилата за провеждане на 

тръжни процедури. 

(2) Регистрацията на доставчик на 

балансиращи услуги се счита за 

прекратена от момента на 

отнемане лицензията за 

производство на съответния 

доставчик от Комисията за 

енергийно и водно регулиране. 

 

Чл. 110е. (1) Прекратяването на 

регистрацията на доставчик на 

балансиращи услуги се отразява в 

регистъра на доставчиците на 

балансиращи услуги, придобили 

право да участват в тръжни 

процедури, а обоснованото 

решение се публикува на 

интернет страницата на 

независимия преносен оператор. 

(2) Участник, който е изключен 

от регистъра, може да подаде 

молба за нова регистрация в срок 

не по-рано от два месеца от 

датата на изключването му. 

 

Чл. 110ж. (1) Ако доставчик на 

балансиращи услуги се оттегли от 

този пазар при условията на чл. 

110г или регистрацията му е 

прекратена от независимия 

преносен оператор в съответствие 
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пазар урежда всички свои задължения 

с независимия преносен оператор до 

датата на прекратяване на 

регистрацията. 

(3) Независимият преносен оператор 

информира координатора на 

балансиращата група за промяната в 

регистъра по чл. 119. 

 

Раздел V 

Централизиран пазар на 

допълнителни услуги 

 

Чл. 126. (1) Гарантирането на 

достатъчно количество разполагаеми 

допълнителни услуги за независимия 

преносен оператор и за операторите 

на електроразпределителните мрежи 

се извършва чрез търгове и/или 

двустранни договори. 

(2) Балансиращата енергия 

вследствие от 

регулирането/балансирането на 

електроенергийната система се 

закупува единствено от независимия 

преносен оператор. 

(3) Разполагаемостта за допълнителни 

услуги и бавен (студен) резерв за 

заместване задължително се 

предоставят от ползвателите на 

мрежата в съответствие с правилата 

по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката, като възстановяването 

на разходите за тях на независимия 

с условията на чл. 110д, за дните 

до прекратяване на регистрацията 

се прилагат условията на чл. 179. 

(2) Доставчикът на балансиращи 

услуги урежда всички свои 

задължения с независимия 

преносен оператор до датата на 

прекратяване на регистрацията. 

(3) Независимият преносен 

оператор информира 

координатора на балансиращата 

група за промяната в регистъра 

по чл. 110. 

 

Раздел VI 

Основни принципи при 

провеждане на тръжните 

процедури за разполагаемост от 

резерви за първично регулиране 

на честотата, автоматично и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности 

 

Чл. 111. (1) Независимият 

преносен оператор провежда 

дневни тръжни процедури за 

доставка на разполагаемост от 

резерви за първично регулиране 

на честотата, автоматично и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности 

съгласно тръжни правила, които 

определят: 

а/ общите изисквания за 
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преносен оператор се извършва чрез 

цената за услугата достъп до 

електропреносната мрежа. 

Останалите допълнителни услуги, 

включително пълноценното участие в 

регулирането на електроенергийната 

система, задължително се 

предоставят от ползвателите на 

мрежата в съответствие с правилата 

по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за 

енергетиката, като възстановяването 

на разходите за тях на ползвателите 

се извършва чрез цената на 

балансиращата енергия. 

(4) В договорите за достъп и 

допълнителни услуги между 

независимия преносен оператор и 

ползвателите на мрежата се уточняват 

обемът и цената на тези услуги. 

(5) В случай че обемът и цената по 

посочените в ал. 4 допълнителни 

услуги не могат да се договорят, то 

страните по тези договори се обръщат 

към комисията за служебното им 

определяне. 

 

Чл. 127. (Отм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., 

в сила от 31.08.2018 г.). 

 

Чл. 128. (1) (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2020 

г. Сравнение с предишната редакция, 

в сила от датата, на която 

независимият преносен оператор 

започне да извършва процедурата по 

доставчик на балансиращи услуги 

за участие в търговете; 

б/ стандартни и специфични 

продукти за търговете; 

в/ времената на провеждане на 

търговете; 

г/ критериите на функцията за 

оптимизация; 

д/ публикуване на резултатите. 

(2) Независимият преносен 

оператор публикува на интернет 

страницата си Правила за 

провеждане на тръжни процедури 

за закупуване на разполагаемост 

от резерви за първично 

регулиране на честотата, 

автоматично и ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменните мощности. 

 

Чл. 112. (1) Независимият 

преносен оператор администрира 

електронна платформа с 

възможност да получава 

предложенията от доставчик на 

балансиращи услуги за 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности. 

(2) Независимият преносен 

оператор определя правилата за 

работата на платформата, 
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уравняване на дисбалансите по чл. 22 

от Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране). 

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 72 от 2018 

г., в сила от 31.08.2018 г., изм., бр. 40 

от 2020 г. Сравнение с предишната 

редакция, в сила от датата, на която 

независимият преносен оператор 

започне да извършва процедурата по 

уравняване на дисбалансите по чл. 22 

от Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране) 

Разходите/приходите на независимия 

преносен оператор от участие в 

Европейската платформа за 

процедурата по уравняване на 

дисбалансите се отнасят към 

ползвателите на мрежата чрез 

механизма на балансиращия пазар. 

(3) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2018 г., в 

сила от 31.08.2018 г., отм., бр. 40 от 

2020 г. Сравнение с предишната 

редакция, в сила от датата, на която 

независимият преносен оператор 

започне да извършва процедурата по 

уравняване на дисбалансите по чл. 22 

от Регламент (ЕС) 2017/2195 на 

Комисията от 23.11.2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране). 

протоколите за комуникация и 

други технически характеристики 

на платформата, като публикува 

тази информация на интернет 

страницата. 

(3) Независимият преносен 

оператор осигурява целия 

необходим резерв за 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности  чрез 

платформата.  

(4) В изключителни случаи на 

технически проблеми, 

независимият преносен оператор 

определя служебно 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности в обем, 

определен по реда на чл. 77, ал. 

11 и с цена, съответстваща на 

прилаганата от КЕВР ценова 

регулация. Независимият 

преносен оператор незабавно 

уведомява всички участници в 

извънредната ситуация за 

причините за техническия 

проблем. Информацията се  

публикува на интернет 

страницата на независимия 
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Раздел VI 

Закупуване на първичен и бавен 

(студен) резерв за заместване 

 

Чл. 129. (1) Независимият преносен 

оператор осигурява резерв за 

първично регулиране от солидарното 

участие на група агрегати чрез 

сключени договори между 

независимия преносен оператор и 

регистрираните доставчици на този 

резерв въз основа на тръжни 

процедури. 

(2) Независимият преносен оператор 

осигурява бавен (студен) резерв за 

заместване чрез сключени договори 

между независимия преносен 

оператор и регистрираните 

доставчици на този резерв въз основа 

на тръжни процедури. 

(3) Регистрираните доставчици на 

резерв за първично регулиране са 

задължени да участват на всяка една 

тръжна процедура, обявена от 

независимия преносен оператор. 

(4) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 3 независимият 

преносен оператор служебно класира 

съответния доставчик с цена "0" 

(нула) лв./MW*h. 

(5) Независимият преносен оператор 

заплаща на доставчиците на резерв за 

първично регулиране договорения 

преносен оператор. 

(5) Класирането на 

предложенията е съгласно 

определената оптимизационна 

функция от независимия 

преносен оператор, а класираните 

количества разполагаемост се 

разплащат на принципа „Pay as 

Bid“. 

(6) Независимият преносен 

оператор публикува резултати за 

класираните предложения за 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности, 

подредени по възходящ ред на 

предложените им цени. 

(7) При постъпване на 

предложения с еднакви цени 

приоритет имат предложенията, 

постъпили по-рано. 

(8) Резултатите от тръжните 

процедури са публични и се 

публикуват на платформата. 

 

Чл. 113. Независимият преносен 

оператор има право да ограничи 

максималните стойности на 

предложените цени за 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 
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диапазон за разполагаемост за 

участие в първично регулиране по 

цена, определена от тръжния процес 

за съответния период на доставка. 

(6) За всеки регулаторен период 

комисията определя пределни 

разходи на независимия преносен 

оператор за тръжните процедури, 

организирани от него. 

 

Чл. 130. Необходимостта и 

параметрите за първично регулиране 

на бъдещи производители, чиято 

единична инсталирана мощност на 

агрегат ще надвишава 10 MVA за 

хидроагрегати и 200 MVA за 

турбоагрегати, се определя от 

независимия преносен оператор. 

 

Раздел VII 

Закупуване на вторичен резерв 

 

Чл. 131. (1) Всички регистрирани 

доставчици на резерв за вторично 

регулиране са задължени да предлагат 

този резерв на тръжните процедури, 

организирани от независимия 

преносен оператор при договорени 

цени за разполагаемост и регулираща 

енергия. 

(2) При неизпълнение на 

задълженията по ал. 1 независимият 

преносен оператор служебно класира 

съответния доставчик с цена "0" 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности в 

съответствие с прилаганата от 

КЕВР ценова регулация. 

 

Чл. 114. (1) Доставчикът на 

балансиращи услуги е задължен 

да подава предложения за 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности с 

количества не по-малки от тези, 

определени от независимия 

преносен оператор по реда на чл. 

77, ал. 11. 

(2) При неизпълнение на 

задължението на доставчик на 

балансиращи услуги по ал. 1, 

независимият преносен оператор 

има право да определи служебно 

на доставчика на балансиращи 

услуги количествата 

разполагаемост от резерви за 

първично регулиране на 

честотата, автоматично и ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности, 

съответстващи на определените 

по реда на чл. 77, ал. 11 при 

нулева цена. 

 

Раздел VII 
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(нула) лв./MW*h. 

(3) Независимият преносен оператор 

заплаща на доставчиците на резерв за 

вторично регулиране договорения 

диапазон за разполагаемост за 

участие във вторично регулиране по 

цена, определена от тръжния процес 

за съответния период на доставка. 

(4) Доставчиците разпределят 

договорения диапазон от брутната 

разполагаема мощност за вторично 

регулиране по блокове/агрегати, 

диспечируеми товари и/или 

агрегирани диспечируеми 

съоръжения/обекти и изпращат 

уведомление на независимия 

преносен оператор не по-късно от 

12,00 ч. в деня преди доставката. 

(5) За всеки регулаторен период 

комисията определя пределни цени за 

участие в тръжните процедури, 

организирани от независимия 

преносен оператор. 

 

Чл. 132. Необходимият резерв за 

вторично регулиране в контролната 

зона на Република България се 

определя от независимия преносен 

оператор. 

 

Чл. 133. Доставчици, които имат 

сключени преки двустранни договори 

с независимия преносен оператор за 

предоставяне на резерв за вторично 

Осигуряване на балансираща 

енергия за регулиране нагоре и 

надолу от активирани резерви за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменните мощности 

 

Чл. 115. (1) Независимият 

преносен оператор организира 

търгове за балансираща енергия 

за регулиране нагоре и надолу от 

активирани резерви за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменните мощности. 

(2) Предложенията за 

балансираща енергия за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности могат да 

бъдат подавани само от 

регистриран доставчик на 

балансиращи услуги. 

(3) Доставчик на балансиращи 

услуги, участващ в тръжната 

процедура за доставка на 

разполагаемост за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности, е длъжен да 

подава предложения за 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности поне в 
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регулиране, нямат право за един и 

същи период на сетълмент да 

предоставят и предложения за 

регулиране нагоре и надолу за тези 

агрегати, които предоставят резерв за 

вторично регулиране. 

 

Раздел VIII 

Закупуване и предложения на 

балансираща енергия от бърз 

(минутен) резерв за заместване 

 

Чл. 134. (1) Независимият преносен 

оператор закупува балансираща 

енергия от бърз (минутен) резерв за 

заместване нагоре при необходимост 

от възстановяване на резервите за 

вторично регулиране. 

(2) Независимият преносен оператор 

продава балансираща енергия от бърз 

(минутен) резерв за заместване 

надолу при необходимост от 

възстановяване на резервите за 

вторично регулиране. 

 

Чл. 135. (1) Източници на 

балансираща енергия от третично 

регулиране са: 

1. диспечируеми обекти на 

производители, които не участват в 

предоставянето на първичен и 

вторичен резерв; 

2. диспечируеми обекти на крайни 

клиенти на електрическа енергия. 

рамките на класираното на 

тръжната процедура количество 

разполагаемост за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности. 

(4) Доставчикът на балансиращи 

услуги подава отделни 

предложения за регулиране 

нагоре и регулиране надолу за 

доставка на разполагаемост и 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности. 

(5) Доставчик на балансиращи 

услуги, който е регистриран като 

доставчик на разполагаемост и 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности, има право да 

подава предложения за 

балансираща енергия за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности извън 

количеството разполагаемост, 

класирано в рамките на тръжната 

процедура. 

 

Чл. 116. (1) Доставчик на 

балансиращи услуги може да 

подаде предложения за една или 

повече единици, предоставящи 
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(2) ПАВЕЦ се разглеждат като 

диспечиран товар, когато агрегатът е 

в помпен режим. 

 

Чл. 136. Предложенията за 

балансиране декларират 

възможността на даден търговски 

участник да се отклони от графика за 

производство/потребление срещу 

съответна цена за увеличаване или 

намаляване на 

производството/потреблението, ако 

това бъде зададено от дежурния 

диспечер. 

 

Чл. 137. (1) Предложения за 

балансиране надолу, подавани от 

производители, са за намаляване на 

производството. 

(2) Активирането на предложения за 

регулиране надолу по ал. 1 от 

дежурния диспечер има за цел да 

намали изходната активна мощност 

на съответния обект спрямо 

обявеното в графика за производство 

ниво. 

 

Чл. 138. (1) Предложения за 

балансиране надолу, подавани от 

крайни клиенти, са за увеличаване на 

потреблението. 

(2) Активирането на предложения за 

балансиране надолу по ал. 1 от 

дежурния диспечер има за цел да 

резерв. Доставчик на 

балансиращи услуги може да не 

подава свързани предложения, 

които биха обвързали различни 

предложения за различни времеви 

периоди и чието активиране би 

зависило едно от друго. 

(2) Независимият преносен 

оператор определя общите 

характеристики на продуктите за 

разполагаемост за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности 

 

Чл. 117. (1) Продуктите за 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности са различни 

за всяка посока и са различни за 

всеки продукт. 

(2) Цената на активираната 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности се определя 

окончателно с използването на 

метода „Pay as Clear“. 

(3) Независимият преносен 

оператор определя общи 

определения на продуктите за 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 
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увеличи потреблението на 

електрическа енергия на съответния 

обект спрямо заявеното в графика за 

потребление. 

 

Чл. 139. (1) Предложенията за 

балансиране нагоре, подавани от 

производители, са за увеличаване на 

производството. 

(2) Активирането на предложения за 

балансиране нагоре по ал. 1 от 

дежурния диспечер има за цел да 

увеличи изходната активна мощност 

на съответния обект спрямо 

обявеното в графика за производство 

ниво. 

 

Чл. 140. (1) Предложенията за 

балансиране нагоре, подавани от 

крайни клиенти, са за намаляване на 

потреблението. 

(2) Активирането на предложения за 

балансиране нагоре по ал. 1 от 

дежурния диспечер има за цел да 

намали потреблението на 

електрическа енергия на съответния 

обект спрямо заявеното в графика за 

потребление. 

 

Чл. 140а. (1) Агрегаторите на група от 

обекти подават предложения за 

балансиране нагоре и предложения за 

балансиране надолу, агрегирани за 

цялата група от обекти. 

обменни мощности 

 

Чл. 118. (1) Цялата 

разполагаемост за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности, 

разпределена след тръжната 

процедура, трябва да бъде 

непрекъснато налична без 

прекъсвания за целия период на 

тръжната процедура, може да 

бъде активирана по всяко време 

от независимия преносен 

оператор и не може да бъде 

планирана и ангажирана за ръчно 

регулиране на честота и обменни 

мощности. 

(2) Доставчикът на балансиращи 

услуги трябва да наблюдава 

постоянно своята разполагаемост 

за автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности и да изпраща 

незабавно уведомления на 

независимия преносен оператор в 

случай на технически трудности, 

водещи до невъзможност за 

изпълнение на активиране на 

балансираща енергия. 

(3) В случай на технически 

трудности, водещи до 

невъзможност за изпълнение на 

активиране на балансираща 

енергия, доставчикът на 
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(2) Предоставената балансираща 

енергия от агрегатора на група от 

обекти се определя сумарно за цялата 

група. 

 

Раздел IX 

Приоритетен списък на източниците 

на балансираща енергия 

 

Чл. 141. (1) Независимият преносен 

оператор изготвя приоритетен списък 

и активира източниците на 

балансираща енергия според този 

списък, отчитайки технологичните 

критерии, свързани със сигурността 

на снабдяването и устойчивата и 

безаварийна работа на 

електроенергийната система, 

съгласно правилата по чл. 83, ал. 1, т. 

4 от Закона за енергетиката.  

(2) Приоритетният списък съдържа 

предложения за балансиране, 

подадени от доставчиците, 

регистрирани по чл. 119.  

(3) Подреждането на източниците на 

балансираща енергия при съставяне 

на приоритетен списък за 

компенсиране на недостига на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по възходящ ред на цената 

на доставяната от тях енергия. 

(4) Подреждането на източниците на 

балансираща енергия при съставяне 

балансиращи услуги трябва да 

предостави в едноседмичен срок 

подробно обяснение на 

инцидента и предложение за 

мерки за предотвратяване на 

повторение на инцидента. 

 

Чл. 119. Доставчикът на 

балансиращи услуги не може да 

доставя резерв за първично 

регулиране на честотата и резерв 

за ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности от 

едни и същи единици 

едновременно с резерв за 

автоматично регулиране на 

честотата и обменни мощност 

при условие, че диапазонът на 

резерва за автоматично 

регулиране на честотата и 

обменни мощност не е осигурен. 

 

Чл. 120. (1) Независимият 

преносен оператор уведомява 

доставчика на балансиращи 

услуги за резултатите от търга 

чрез платформата. 

(2) В случай на технически 

трудности, които водят до 

невъзможност за реализиране на 

активиране на балансираща 

енергия, доставчикът на 

балансиращи услуги изпраща 

уведомление до независимия 
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на приоритетен списък за 

компенсиране на излишъка на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по низходящ ред на цената 

на предложената от тях енергия. 

(5) При постъпване на предложения с 

еднакви цени приоритет имат 

предложенията, постъпили по-рано. 

 

Раздел X 

Динамични параметри 

 

Чл. 142. Доставчиците на 

балансиращия пазар са длъжни да 

предоставят на оператора динамични 

параметри, представляващи 

съвкупност от данни и 

характеристики на отделните 

диспечируеми обекти, свързани с 

възможността им за промяна на 

изходната мощност. 

 

Чл. 143. (1) Динамичните параметри 

се подават от доставчиците на 

балансираща енергия в обобщена 

форма по образец, утвърден от 

независимия преносен оператор. 

(2) При промяна на динамичните 

параметри доставчиците на 

балансираща енергия информират 

своевременно независимия преносен 

оператор. 

(3) Доставчиците на балансираща 

преносен оператор не по-късно от 

2 часа преди началото на периода 

на сетълмент. 

 

Чл. 121. (1) Доставчици на 

балансиращи услуги, които са 

класирани според тръжната 

процедура за разполагаемост за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности, са длъжни да 

предоставят предложения за 

балансираща енергия на 

платформата поне в количеството 

на предоставената на тръжната 

процедура разполагаемост, но да 

не надвишава стойността на 

разполагаемостта за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности на 

доставчик на балансиращи 

услуги, с която са вписани в 

регистъра на доставчиците на 

балансиращи услуги. 

(2) Всички доставчици на 

балансиращи услуги, които са 

регистрирани като доставчици от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности, имат право 

да изпратят допълнителни 

предложения за балансираща 

енергия на платформата до 

стойността на регистрираната 
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енергия изпращат информацията по 

ал. 1 на независимия преносен 

оператор по електронна поща, факс 

или чрез други одобрени средства. 

 

Чл. 144. Динамичните параметри 

включват най-малко следната 

информация: 

1. скорост на увеличаване на 

мощността, MW/min; 

2. скорост на намаляване на 

мощността, MW/min; 

3. максимално възможно количество 

за доставка, MWh - само за ВЕЦ и 

ПАВЕЦ; 

4. период за доставка на количеството 

по т. 3, в часове и минути - само за 

ВЕЦ и ПАВЕЦ; 

5. време за активиране на 

предложението надолу за 

балансиране, min; 

6. време за активиране на 

предложението нагоре за 

балансиране, min; 

7. време за изпълнение на инструкция 

за промяна на мощността, подадена 

от дежурния диспечер, от момента на 

получаването до момента на начало 

на промяната, min; 

8. минимална стъпка за промяна на 

мощността, MW. 

 

Раздел XI 

Форма на представяне и регистриране 

разполагаемост за автоматично 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности на 

доставчик на балансиращи 

услуги, с която са вписани в 

регистъра на доставчиците на 

балансиращи услуги. 

 

Чл. 122. (1) Доставчикът на 

балансиращи услуги изпраща 

предложенията за балансираща 

енергия на уеб-базираната 

платформа, администрирана от 

независимия преносен оператор. 

(2) Доставчик на балансиращи 

услуги има възможност да 

изпрати предложения за 

балансираща енергия, които общо 

не надхвърлят стойността на 

регистрираната разполагаемост за 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности на доставчик 

на балансиращи услуги. 

(3) Независимият преносен 

оператор подбира всички 

предложения за балансираща 

енергия от автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности чрез 

платформата. В изключителни 

случаи на технически проблеми, 

независимият преносен оператор 

може да набира предложения за 
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на предложения за балансиране 

 

Чл. 145. (1) Регистрираните 

доставчици на балансираща енергия 

подават предложения за балансиране 

нагоре и предложения за балансиране 

надолу за отклонението от нивата на 

графиците за 

производство/потребление за всеки 

отделен диспечируем обект във 

форма, определена от независимия 

преносен оператор. 

(2) Предложенията за намаляване на 

производството и за увеличаване на 

потреблението съдържат 

отклонението на активната мощност 

от нивото на заявената в графика за 

производство/потребление, периодите 

на диспечиране и цената на 

предложението. 

(3) Предложенията за увеличаване на 

производството и за намаляване на 

потреблението съдържат 

отклонението на активната мощност 

от нивото на заявената в графика за 

производство/потребление, периодите 

на диспечиране и цената на 

предложението. 

(4) Предложенията за балансиране 

нагоре и предложенията за 

балансиране надолу се подават от 

доставчици на балансираща енергия в 

срокове съгласно инструкцията и 

графика за обмен на информация по 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности, като използва 

различни средства за 

комуникация, напр. електронна 

поща. Независимият преносен 

оператор незабавно уведомява по 

електронна поща всички 

участници в извънредната 

ситуация за причините за 

техническия проблем и 

публикува тази информация на 

интернет страницата си. 

(4) Независимият преносен 

оператор изготвя приоритетен 

списък на предложенията за 

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности. 

(5) Подреждането на източниците 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 

за компенсиране на недостига на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по възходящ ред на 

цената на предложенията за  

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности. 

(6) Подреждането на източниците 
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чл. 77, ал. 1 и се отнасят за отделните 

периоди на диспечиране в деня на 

доставката. 

 

Чл. 146. (1) Продължителността на 

дадено предложение е равна на 15 

минути, като доставчикът е длъжен да 

подава предложения за най-малко 

шестнадесет последователни периода 

на диспечиране (блок). 

(2) Началният и крайният момент на 

всяко предложение съвпадат с 

четвърт час. 

 

Чл. 147. (1) Минималното 

предложение, подадено от 

диспечируем обект на доставчик на 

балансираща енергия, трябва да е 

най-малко 5 MW. Стъпката на 

предложението, подадено от 

доставчик на балансираща енергия, 

трябва да е най-малко 1 MW. 

(2) Доставчикът може да подава 

предложения за балансиране нагоре 

или надолу само в рамките на 

работния диапазон на диспечируемия 

обект. 

 

Чл. 148. (1) Доставчик на 

балансиращия пазар може да подаде 

за всеки свой диспечируем обект по 

едно предложение за балансиране 

нагоре и по едно предложение за 

балансиране надолу за един блок от 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 

за компенсиране на излишъка на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по низходящ ред на 

цената на предложенията за  

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности. 

 

Чл. 123. (1) Независимият 

преносен оператор провежда 

търгове за доставка на  

балансираща енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности съгласно 

тръжни правила, които определят 

поне: 

а/ общи правила за доставчик на 

балансиращи услуги за участие в 

търговете; 

б/ дата и време на провеждане на 

търговете; 

в/ времето за отваряне на търга, 

времето за затваряне на търга, 

времето за отваряне на пазара на 

доброволни предложения и 

времето на затваряне на пазара на 

доброволни предложения; 

г/ приемане на предложенията; 

д/ критериите на функцията за 
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шестнадесет периода на диспечиране. 

(2) Всеки блок от шестнадесет 

периода на диспечиране започва на 

кръгъл час. 

(3) Цената на предложението за 

балансиране е в сила за целия блок. 

 

Чл. 149. (1) Регистрираните 

предложения за балансиране не могат 

да бъдат оттегляни. 

(2) Цените и количествата на 

активираните предложения се 

определят, както следва: 

1. доставчикът продава на 

независимия преносен оператор 

произведеното по нареждане на 

дежурния диспечер количество 

електрическа енергия по най-високата 

цена на предложение за балансиране 

нагоре, активирано в този период на 

диспечиране; 

2. доставчикът купува от независимия 

преносен оператор непроизведеното 

по нареждане на дежурния диспечер 

количество електрическа енергия по 

най-ниската цена на предложение за 

балансиране надолу, активирано в 

този период на диспечиране. 

 

Раздел XII 

Активиране на предложения за 

балансиране 

 

Чл. 150. (1) Дежурният диспечер 

оптимизация; 

е/ графикът за изчисляване и 

публикуване на резултатите. 

(2) Предложените цени на 

доставчик на балансиращи услуги 

в предложенията се отнасят за 

всички периоди на сетълмент за 

датата на доставка. 

 

Чл. 124. (1) Предложенията в 

приоритетния списък за 

регулиране нагоре се активират 

каскадно, първо - предложенията 

с най-ниската цена, докато 

необходимият обем на 

балансираща енергия се активира.  

(2) Предложенията в 

приоритетния списък за 

регулиране надолу се активират 

каскадно, първо - предложенията 

с най-висока цена, докато 

необходимият обем на 

балансираща енергия се активира. 

(3) При постъпване на 

предложения с еднакви цени 

приоритет имат предложенията, 

постъпили по-рано. 

 

Раздел VIII 

Осигуряване на балансираща 

енергия за регулиране нагоре и 

надолу от активирани резерви за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности 
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активира предложения за 

балансиране, за да поддържа 

необходимия резерв за вторично 

регулиране и/или баланса на 

мощностите в ЕЕС. 

(2) Дежурният диспечер може да 

активира съвместно предложения за 

балансиране нагоре или надолу с цел 

да подготви генериращите мощности 

за осигуряване на допълнителен 

въртящ резерв или за да преодолее 

възникнали ограничения в системата. 

(3) При активирането на предложения 

за балансиране дежурният диспечер 

може да променя работната мощност 

на съответен обект в рамките на тези 

предложения. 

 

Чл. 151. (1) Предложението за 

балансиране се активира по телефона 

или чрез други средства за 

комуникация, одобрени от 

независимия преносен оператор. 

(2) Оперативното активиране на 

предложение за балансиране и 

последвалите инструкции в рамките 

на тяхната продължителност се 

документират в регистрационна 

таблица, съдържаща инструктирано 

отклонение от графика за 

производство/потребление и момента 

на подаване на инструкцията. 

(3) Регистрираните инструкции се 

използват в процеса на сетълмент на 

 

Чл. 125. (1) Независимият 

преносен оператор организира 

търгове за балансираща енергия 

за регулиране нагоре и надолу от 

активирани резерви за ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменните мощности. 

(2) Предложенията за 

разполагаемост и балансираща 

енергия за ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности могат да 

бъдат подавани само от 

регистрирани доставчици на 

балансиращи услуги. 

(3) Доставчик на балансиращи 

услуги, участващ в тръжната 

процедура за доставка на 

разполагаемост за ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности, е длъжен да 

подава предложения за 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности поне в 

рамките на присъденото на търга 

количество разполагаемост за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности. 

(4) Доставчикът на балансиращи 

услуги подава отделни 

предложения за регулиране 

нагоре и регулиране надолу за 
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доставчика на балансиращия пазар по 

реда на глава десета. 

 

Чл. 152. Дежурният диспечер 

активира предложение според: 

1. динамичните параметри на 

съответния обект и конкретните 

условия в електроенергийната 

система; 

2. реда на подреждане на 

предложението в приоритетния 

списък на източниците на 

балансираща енергия. 

 

Чл. 153. Когато доставчик на 

балансиращия пазар има активирано 

предложение за балансиране и в края 

на периода на диспечиране е 

представил предложение за 

балансиране за периода, следващ 

текущия период на диспечиране, но 

не е получил инструкция от дежурния 

диспечер за деактивиране на 

предложението му, се счита, че 

дежурният диспечер е активирал 

предложението му и за следващия 

период. 

 

Чл. 154. Доставчици на балансиращия 

пазар, подаващи предложения за 

балансиране за съответен ден на 

доставка, следва да ги подадат в 

съответствие с инструкцията и 

графика за обмен на информация по 

доставка на балансираща енергия 

от  ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности. 

(5) Доставчик на балансиращи 

услуги, който е регистриран като 

доставчик на разполагаемост и 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности има право 

да подава допълнителни 

предложения за балансираща 

енергия за ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности извън 

количеството разполагаемост, 

класирано в резултат на  

тръжната процедура. 

 

Чл. 126. (1) Доставчик на 

балансиращи услуги може да 

подаде предложения за една или 

повече единици, предоставящи 

резерв. Доставчик на 

балансиращи услуги може да не 

подава свързани предложения, 

които биха обвързали различни 

предложения за различни времеви 

периоди и чието активиране би 

зависило едно от друго. 

(2) Независимият преносен 

оператор определя общите 

характеристики на продуктите за 

разполагаемост за ръчно 

вторично регулиране на честотата 
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чл. 77, ал. 1 при спазване на график за 

обмен на информация, разработен и 

публикуван от независимия преносен 

оператор. 

и обменни мощности. 

 

Чл. 127. (1) Продуктите за 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности са различни 

за всяка посока и са различни за 

всеки определен продукт. 

(2) Цената на активираната 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности се определя 

окончателно с използването на 

метода „Pay as Clear“. 

(3) Независимият преносен 

оператор определя общи 

определения на продуктите за 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности. 

 

Чл. 128. (1) Цялата 

разполагаемост за ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности, 

разпределена след тръжната 

процедура, трябва да бъде 

непрекъснато налична без 

прекъсвания за целия период на 

тръжната процедура и може да 

бъде активирана по всяко време 

от независимия преносен 

оператор. 

(2) Доставчикът на балансиращи 
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услуги трябва да наблюдава 

постоянно своята разполагаемост 

за ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности и 

да изпраща незабавно 

уведомления на независимия 

преносен оператор в случай на 

технически трудности, водещи до 

невъзможност за изпълнение на 

активиране на балансираща 

енергия. 

(3) В случай на технически 

трудности, водещи до 

невъзможност за изпълнение на 

активиране на балансираща 

енергия, доставчикът на 

балансиращи услуги трябва да 

предостави в едноседмичен срок 

подробно обяснение на 

инцидента и предложение за 

мерки за предотвратяване на 

повторение на инцидента. 

(4) Доставчик на балансиращи 

услуги не може да доставя резерв 

за първично регулиране на 

честотата и резерв за автоматично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности от едни и 

същи единици едновременно с 

резерв за ръчно регулиране на 

честотата и обменни мощност 

при условие, че диапазона на 

резерва за ръчно регулиране на 

честотата и обменни мощност не 
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е осигурен. 

 

Чл. 129. (1) Независимият 

преносен оператор уведомява 

доставчика на балансиращи 

услуги за резултатите от търга 

чрез платформата. 

(2) В случай на технически 

трудности, които водят до 

невъзможност за реализиране на 

активиране на балансираща 

енергия, доставчикът на 

балансиращи услуги изпраща 

уведомление до оператора на 

преносната система не по-късно 

от 2 часа преди началото на 

периода на сетълмент. 

 

Чл. 130. (1) Доставчици на 

балансиращи услуги, които са 

класирани след тръжната 

процедура за разполагаемост за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности, 

са длъжни да предоставят 

предложения за балансираща 

енергия на платформата поне в 

количеството на предоставената 

на търга разполагаемост, но да не 

надвишава стойността на 

разполагаемостта за ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности на 

доставчик на балансиращи 
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услуги, с която са вписани в 

регистъра на доставчиците на 

балансиращи услуги. 

(2) Всички доставчици на 

балансиращи услуги, които са 

регистрирани като доставчици от 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности, 

имат право да изпратят 

допълнителни предложения за 

балансираща енергия на 

платформата до стойността на 

регистрираната разполагаемост за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности на 

доставчик на балансиращи 

услуги, с която са вписани в 

регистъра на доставчиците на 

балансиращи услуги. 

 

Чл. 131. (1) Доставчикът на 

балансиращи услуги изпраща 

предложенията за балансираща 

енергия на уеб-базираната 

платформа, администрирана от 

независимия преносен оператор. 

(2) Доставчикът на балансиращи 

услуги има възможност да 

изпрати предложения за 

балансираща енергия, които общо 

не надхвърлят стойността на 

регистрираната разполагаемост за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности на 
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доставчик на балансиращи услуги 

във всеки период от време. 

(3) Независимият преносен 

оператор подбира всички 

предложения за балансираща 

енергия от ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности чрез 

платформата. В изключителни 

случаи на технически проблеми, 

независимият преносен оператор 

може да набира предложения за 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности, като 

използва различни средства за 

комуникация, напр. електронна 

поща. Независимият преносен 

оператор незабавно уведомява по 

електронна поща всички 

участници в извънредната 

ситуация за причините за 

техническия проблем и 

публикува тази информация на 

интернет страницата си. 

(4) Независимият преносен 

оператор изготвя приоритетен 

списък на предложенията за 

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности. 

(5) Подреждането на източниците 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 
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за компенсиране на недостига на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по възходящ ред на 

цената на предложенията за  

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности. 

(6) Подреждането на източниците 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 

за компенсиране на излишъка на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по низходящ ред на 

цената на предложенията за  

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности. 

 

Чл. 132. (1) Независимият 

преносен оператор провежда 

търгове за доставка на  

балансираща енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности съгласно 

тръжни правила, които определят 

поне: 

а/ общи правила за доставчик на 

балансиращи услуги за участие в 

търговете; 

б/ дата и време на провеждане на 

търговете; 

в/ времето за отваряне на търга, 



 

 

 

стр. 261 от 307 

времето за затваряне на търга, 

времето за отваряне на пазара на 

допълнителни предложения и 

времето на затваряне на пазара на 

допълнителни предложения; 

г/ приемане на предложенията; 

д/ критериите на функцията за 

оптимизация; 

е/ графикът за изчисляване и 

публикуване на резултатите. 

(2) Предложените цени на 

доставчик на балансиращи услуги 

в предложенията се отнасят за 

всички периоди на сетълмент за 

датата на доставка. 

 

Чл. 133. (1) Предложенията в 

приоритетния списък за 

регулиране нагоре се активират 

каскадно, първо - предложенията 

с най-ниската цена, докато 

необходимият обем на 

балансираща енергия се активира. 

(2) Предложенията в 

приоритетния списък за 

регулиране надолу се активират 

каскадно, първо - предложенията 

с най-висока цена, докато 

необходимият обем на 

балансираща енергия се активира. 

(3) При постъпване на 

предложения с еднакви цени 

приоритет имат предложенията, 

постъпили по-рано. 
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Чл. 134. При активиране на 

предложения за ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности от 

приоритетните списъци, се 

генерира допълнителен график 

към търговските графици и 

спрямо агрегирания график се 

определят небалансите на 

съответния доставчик на 

балансиращи услуги. 

 

Раздел VIIIа 

Осигуряване на балансираща 

енергия от резерв за заместване 

 

Чл. 135. (1) Източници на 

балансираща енергия от резерв за 

заместване са: 

1. диспечируеми обекти на 

производители, които не участват 

в предоставянето на енергия от 

първичен и вторичен резерв; 

2. диспечируеми обекти на 

крайни клиенти на електрическа 

енергия. 

(2) ПАВЕЦ се разглеждат като 

диспечиран товар, когато 

агрегатът е в помпен режим. 

 

Чл. 136. Предложенията за 

балансиране от резерв за 

заместване декларират 
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възможността на даден търговски 

участник да се отклони от 

графика за 

производство/потребление срещу 

съответна цена за увеличаване 

или намаляване на 

производството/потреблението, 

ако това бъде зададено от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор. 

 

Чл. 137. (1) Предложения за 

балансиране надолу, подавани от 

производители, са за намаляване 

на производството. 

(2) Активирането на предложения 

за регулиране надолу по ал. 1 от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор  

има за цел да намали изходната 

активна мощност на съответния 

обект спрямо обявеното в 

графика за производство ниво. 

 

Чл. 138. (1) Предложения за 

балансиране надолу, подавани от 

крайни клиенти, са за 

увеличаване на потреблението. 

(2) Активирането на предложения 

за балансиране надолу по ал. 1 от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор 

има за цел да увеличи 

потреблението на електрическа 
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енергия на съответния обект 

спрямо заявеното в графика за 

потребление. 

 

Чл. 139. (1) Предложенията за 

балансиране нагоре, подавани от 

производители, са за увеличаване 

на производството. 

(2) Активирането на предложения 

за балансиране нагоре по ал. 1 от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор 

има за цел да увеличи изходната 

активна мощност на съответния 

обект спрямо обявеното в 

графика за производство ниво. 

 

Чл. 140. (1) Предложенията за 

балансиране нагоре, подавани от 

крайни клиенти, са за намаляване 

на потреблението. 

(2) Активирането на предложения 

за балансиране нагоре по ал. 1 от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор 

има за цел да намали 

потреблението на електрическа 

енергия на съответния обект 

спрямо заявеното в графика за 

потребление. 

 

Чл. 140а. (1) Агрегаторите на 

група от обекти подават 

предложения за балансиране 
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нагоре и предложения за 

балансиране надолу, агрегирани 

за цялата група от обекти. 

(2) Предоставената балансираща 

енергия от агрегатора на група от 

обекти се определя сумарно за 

цялата група. 

 

Раздел IX 

Приоритетен списък на 

източниците на балансираща 

енергия от резерв за заместване 

 

Чл. 141. (1) Независимият 

преносен оператор изготвя 

приоритетен списък и активира 

източниците на балансираща 

енергия от резерв за заместване 

според този списък, отчитайки 

технологичните критерии, 

свързани със сигурността на 

снабдяването и устойчивата и 

безаварийна работа на 

електроенергийната система, 

съгласно правилата по чл. 83, ал. 

1, т. 4 от Закона за енергетиката. 

(2) Приоритетният списък 

съдържа предложения за 

балансиране, подадени от 

доставчиците, регистрирани по 

чл. 110. 

(3) Подреждането на източниците 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 
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за компенсиране на недостига на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по възходящ ред на 

цената на доставяната от тях 

енергия. 

(4) Подреждането на източниците 

на балансираща енергия при 

съставяне на приоритетен списък 

за компенсиране на излишъка на 

генераторна мощност в 

електроенергийната система се 

извършва по низходящ ред на 

цената на предложената от тях 

енергия. 

(5) При постъпване на 

предложения с еднакви цени 

приоритет имат предложенията, 

постъпили по-рано. 

 

Раздел X 

Динамични параметри 

 

Чл. 142. Доставчиците на 

балансиращи услуги са длъжни да 

предоставят на оператора 

динамични параметри, 

представляващи съвкупност от 

данни и характеристики на 

отделните диспечируеми обекти, 

свързани с възможността им за 

промяна на изходната мощност. 

 

Чл. 143. (1) Динамичните 
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параметри се подават от 

доставчиците на балансираща 

енергия в обобщена форма по 

образец, утвърден от независимия 

преносен оператор. 

(2) При промяна на динамичните 

параметри доставчиците на 

балансиращи услуги информират 

своевременно независимия 

преносен оператор. 

(3) Доставчиците на балансиращи 

услуги изпращат информацията 

по ал. 1 на независимия преносен 

оператор по електронна поща, 

факс или чрез други одобрени 

средства. 

 

Чл. 144. Динамичните параметри 

включват най-малко следната 

информация: 

1. скорост на увеличаване на 

мощността, MW/min; 

2. скорост на намаляване на 

мощността, MW/min; 

3. максимално възможно 

количество за доставка, MWh - 

само за ВЕЦ и ПАВЕЦ; 

4. период за доставка на 

количеството по т. 3, в часове и 

минути - само за ВЕЦ и ПАВЕЦ; 

5. време за активиране на 

предложението надолу за 

балансиране, min; 

6. време за активиране на 
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предложението нагоре за 

балансиране, min; 

7. време за изпълнение на 

инструкция за промяна на 

мощността, подадена от 

дежурния диспечер, от момента 

на получаването до момента на 

начало на промяната, min; 

8. минимална стъпка за промяна 

на мощността, MW. 

 

Раздел XI 

Форма на представяне и 

регистриране на предложения за 

балансиране от резерв за 

заместване 

 

Чл. 145. (1) Регистрираните 

доставчици на балансиращи 

услуги от резерв за заместване, 

подават предложения за 

балансиране нагоре и 

предложения за балансиране 

надолу за отклонението от нивата 

на графиците за 

производство/потребление за 

всеки отделен диспечируем обект 

във форма, определена от 

независимия преносен оператор. 

(2) Предложенията за намаляване 

на производството и за 

увеличаване на потреблението 

съдържат отклонението на 

активната мощност от нивото на 
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заявената в графика за 

производство/потребление, 

периодите на диспечиране и 

цената на предложението. 

(3) Предложенията за 

увеличаване на производството и 

за намаляване на потреблението 

съдържат отклонението на 

активната мощност от нивото на 

заявената в графика за 

производство/потребление, 

периодите на диспечиране и 

цената на предложението. 

(4) Предложенията за 

балансиране нагоре и 

предложенията за балансиране 

надолу се подават от 

доставчиците на балансиращи 

услуги в срокове съгласно 

инструкцията и графика за обмен 

на информация по чл. 77, ал. 1 и 

се отнасят за отделните периоди 

на диспечиране в деня на 

доставката. 

 

Чл. 146. (1) Продължителността 

на дадено предложение е равна на 

15 минути, като доставчикът е 

длъжен да подава предложения за 

най-малко шестнадесет 

последователни периода на 

диспечиране (блок). 

(2) Началният и крайният момент 

на всяко предложение съвпадат с 
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четвърт час. 

 

Чл. 147. (1) Минималното 

предложение, подадено от 

диспечируем обект на доставчик 

на балансираща енергия от 

резерви за заместване и, трябва да 

е най-малко 5 MW. Стъпката на 

предложението, подадено от 

доставчик на балансираща 

енергия от резерви за заместване 

трябва да е най-малко 1.MW. 

(2) Доставчикът може да подава 

предложения за балансиране 

нагоре или надолу само в рамките 

на работния диапазон на 

диспечируемия обект. 

 

Чл. 148. (1) Доставчик на 

балансиращи услуги може да 

подаде за всеки свой 

диспечируем обект по едно 

предложение за балансиране 

нагоре и по едно предложение за 

балансиране надолу за един блок 

от шестнадесет периода на 

диспечиране. 

(2) Всеки блок от шестнадесет 

периода на диспечиране започва 

на кръгъл час. 

(3) Цената на предложението за 

балансиране е в сила за целия 

блок. 
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Чл. 149. (1) Регистрираните 

предложения за балансиране не 

могат да бъдат оттегляни. 

(2) Цените и количествата на 

активираните предложения се 

определят, както следва: 

1. доставчикът продава на 

независимия преносен оператор 

произведеното по нареждане от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор 

количество електрическа енергия 

по най-високата цена на 

предложение за балансиране 

нагоре, активирано в този период 

на диспечиране; 

2. доставчикът купува от 

независимия преносен оператор 

непроизведеното по нареждане от 

системите за управление на 

независимия преносен оператор 

количество електрическа енергия 

по най-ниската цена на 

предложение за балансиране 

надолу, активирано в този период 

на диспечиране. 

 

Раздел XII 

Активиране на предложения за 

балансиране от резерв за 

заместване 

 

Чл. 150. (1) Системите за 

управление на независимия 
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преносен оператор активират 

предложения за балансиране, за 

да поддържат необходимия 

резерв за вторично регулиране 

и/или баланса на мощностите в 

ЕЕС. 

(2) Системите за управление на 

независимия преносен оператор 

могат да активират съвместно 

предложения за балансиране 

нагоре или надолу с цел да 

подготвят генериращите 

мощности за осигуряване на 

допълнителен въртящ резерв или 

за да се преодолеят възникнали 

ограничения в системата. 

(3) При активирането на 

предложения за балансиране 

системите за управление на 

независимия преносен оператор  

могат да променят работната 

мощност на съответен обект в 

рамките на тези предложения. 

 

Чл. 151. (1) Предложението за 

балансиране се активира по 

телефона или чрез други средства 

за комуникация, одобрени от 

независимия преносен оператор. 

(2) Оперативното активиране на 

предложение за балансиране и 

последвалите инструкции в 

рамките на тяхната 

продължителност се 
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документират в регистрационна 

таблица, съдържаща 

инструктирано отклонение от 

графика за 

производство/потребление и 

момента на подаване на 

инструкцията. 

(3) Регистрираните инструкции се 

използват в процеса на сетълмент 

на доставчика на балансиращи 

услуги от резерв за заместванепо 

реда на глава десета. 

 

Чл. 152. Системите за управление 

на независимия преносен 

оператор активират предложение 

според: 

1. динамичните параметри на 

съответния обект и конкретните 

условия в електроенергийната 

система; 

2. реда на подреждане на 

предложението в приоритетния 

списък на източниците на 

балансираща енергия. 

 

Чл. 153. Когато доставчик на 

балансиращи услуги има 

активирано предложение за 

балансиране и в края на периода 

на диспечиране е представил 

предложение за балансиране за 

периода, следващ текущия 

период на диспечиране, но не е 
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получил инструкция от системите 

за управление на независимия 

преносен оператор за 

деактивиране на предложението 

му, се счита, че системите за 

управление на независимия 

преносен оператор са активирали 

предложението му и за следващия 

период. 

 

Чл. 154. Доставчиците на 

балансиращи услуги подаващи 

предложения за балансиране за 

съответен ден на доставка, следва 

да ги подадат в съответствие с 

инструкцията и графика за обмен 

на информация по чл. 77, ал. 1 

при спазване на график за обмен 

на информация, разработен и 

публикуван от независимия 

преносен оператор. 

Чл. 131 

Българска 

федерация на 

индустриалните 

енергийни 

консуматори 

(БФИЕК) 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 59. В чл. 131 се правят следните 

изменения и допълнения: 

4. Ал. 5 се отменя. 

Да отпадне. БФИЕК възразява срещу премахването 

на задължението на КЕВР за всеки 

регулаторен период да определя 

пределни цени за участие в тръжните 

процедури, организирани от независимия 

преносен оператор, за осигуряване на 

резерв за първично регулиране на 

честотата, автоматично вторично 

регулиране на честотата и ръчно 

вторично регулиране на честотата и 

обменните мощности. Предвид 

ограничения списък от доставчици на 

Предложението не се 

приема. 
Липсва законово основание 

за определяне на пределни 

цени за участие в тръжните 

процедури, организирани 

от независимия преносен 

оператор, съответно КЕВР 

никога не е определяла 

такива. Разпоредбата 

създава объркване по 

отношение правомощието 
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първичен и вторичен резерв, това поставя 

риск от недобросъвестни практики, които 

биха могли да повишат разходите за 

управление на електроенергийната 

система, които прави електропреносният 

оператор. Тези разходи в крайна сметка 

ще бъдат прехвърлени отново на 

крайните потребители във вид на 

повишени цени за пренос и достъп до 

електропреносната мрежа. Имайки 

предвид, че приходите на независимия 

преносен оператор от цените за пренос и 

достъп са регулирани от КЕВР, логично е 

Комисията да има и лостове за 

управление на разходите на оператора, 

формиращи регулираните цени. 

на Комисията по чл. 21, ал. 

1, т. 8а от ЗЕ, съгласно 

което КЕВР определя за 

всеки ценови период 

пределна стойност на 

разходите на оператора на 

електропреносната мрежа 

за закупуване на 

разполагаемост за 

допълнителни услуги. В 

тази връзка е прецизиран 

текстът на чл. 129, ал. 6 от 

ПТЕЕ. 

Чл. 155 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 155. (1) Правилата за изчисляване 

на небалансите определят механизма 

на изчисляване на отклоненията 

между регистрирания график, 

измерените стойности на 

производители и потребители и 

физическите обмени между 

съответните мрежи или координатори 

на балансиращи групи. 

(2) Независимият преносен оператор 

прилага еднакви принципи при 

определяне на небалансите и цените 

на балансиращата енергия към 

координаторите на стандартни и 

специални балансиращи групи. 

(5) Небалансите се определят на база 

Чл. 155. (1) Правилата за 

изчисляване на небалансите 

определят механизма на 

изчисляване на отклоненията 

между регистрирания график и 

измерените стойности на 

производители, потребители,  

физическите обмени между 

съответните мрежи отнесени към 

координатори на балансиращи 

групи и търговски участници, 

отговарящи за небалансите на 

своите обекти. 

(2) Независимият преносен 

оператор прилага еднакви 

принципи при определяне на 

небалансите и цените на 

Предложението е във връзка с 

изискванията на Регламент 2017/1485 от 

2 август 2017 г. за установяване на 

насоки относно експлоатацията на 

системата за пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложените по-горе 

мотиви. 
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агрегирани измерени стойности за 

производство, потребление и 

физически обмени, отнесени към 

координатор на балансираща група. 

(6)Производителите и потребителите 

с диспечирани обекти са отговорни за 

реализирания "небаланс спрямо 

диспечерска инструкция" и 

осигуряването на съответствие с 

договорените количества и 

диспечерските инструкции, получени 

от дежурния диспечер. 

Диспечерските инструкции имат 

приоритет пред договорените 

количества. 

(7) Доставчиците на балансираща 

енергия доставят или купуват цялата 

енергия на/от независимия преносен 

оператор според разпорежданията, 

издадени от диспечера на 

независимия преносен оператор. 

балансиращата енергия към 

всички търговски участници. 

(5) Небалансите се определят на 

база агрегирани измерени 

стойности за производство, 

потребление и физически обмени, 

отнесени към координатор на 

балансираща група или търговски 

участник, отговарящ за 

небалансите на своите обекти. 

(6) Производителите и 

потребителите с диспечируеми 

обекти са отговорни за 

реализирания "небаланс спрямо 

диспечерски график" и 

осигуряването на съответствие с 

договорените количества и 

диспечерските инструкции, 

получени от системите на 

независимия преносен оператор. 

Диспечерските графици имат 

приоритет пред договорените 

количества. 

(7) Доставчиците на балансиращи 

услуги доставят или купуват 

цялата енергия на/от независимия 

преносен оператор по графици за 

доставка на балансираща енергия 

според разпорежданията, 

издадени от системите на 

независимия преносен оператор. 

Чл. 156 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 156. Небалансите са: 

Чл. 156. Небалансите са: 

2. небаланс на търговец на 

Предложението е във връзка с 

изискванията на Регламент 2017/1485 от 
Предложението не се 

приема във връзка с 
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2. небаланс спрямо диспечерска 

инструкция, определен за всеки 

производствен диспечируем блок 

(централа) или диспечируем 

потребяващ обект, определен като 

разлика между планираното 

производство съгласно нетната 

договорена позиция, разпоредената 

диспечерска инструкция и реалното 

производство съгласно нетната 

измерена позиция; когато блок на 

производителя участва в първично 

регулиране на честотата, автоматично 

вторично регулиране на честотата и 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности или 

изпълнява диспечерско разпореждане 

за намаляване на изходната мощност 

под необходимата за покриване на 

количествата съгласно 

регистрираните му графици, се 

приема, че съответният производител 

няма небаланс; 

3. когато блок на производителя 

участва в първично регулиране на 

честотата, автоматично вторично 

регулиране на честотата и ръчно 

вторично регулиране на честотата и 

обменните мощности или изпълнява 

диспечерско разпореждане за 

намаляване на изходната мощност 

под необходимата за покриване на 

количествата съгласно 

регистрираните му графици, се 

електрическа енергия без 

физически обекти, определен на 

база нетни договорени позиции; 

3. небаланс спрямо диспечерски 

график, определен за всеки 

производствен диспечиран блок 

(централа) или диспечиран 

потребяващ обект или агрегатор, 

определен като разлика между 

планираното 

производство/потребление 

съгласно нетната договорена 

позиция, разпоредения 

диспечерски график и реалното 

производство/потребление 

съгласно нетната измерена 

позиция; 

2 август 2017 г. за установяване на 

насоки относно експлоатацията на 

системата за пренос на електроенергия. 

изложени по-горе мотиви. 
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приема, че съответният производител 

няма небаланс; 

Чл. 157 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 157. За пресмятане на 

небалансите независимият преносен 

оператор определя: 

1. нетната договорена позиция на 

всеки координатор на балансираща 

група като сума на всички договорени 

доставки/покупки със/от други 

координатори на балансиращи групи, 

включително сделките, сключени на 

борсовия пазар и на пазара на 

балансираща енергия и допълнителни 

услуги; 

2. нетната измерена позиция на всеки 

координатор на балансираща група 

като сума на всички измерени 

утвърдени стойности в местата на 

измерване и в местата на обмен на 

енергия; 

3. непланираните обмени. 

Чл. 157. За пресмятане на 

небалансите независимият 

преносен оператор определя: 

1. нетната договорена позиция на 

всеки координатор на 

балансираща група като сума на 

всички договорени 

доставки/покупки със/от други 

търговски участници, 

включително сделките, сключени 

на борсовия пазар и на пазара на 

балансираща енергия и 

допълнителни услуги; 

2. нетната договорена позиция на 

търговец на електрическа енергия 

без физически обекти като сума 

на всички договорени 

покупки/продажби от/към други 

търговски участници, 

включително сделките, сключени 

на борсовия пазар; 

3. нетната измерена позиция на 

всеки координатор на 

балансираща група като сума на 

всички измерени утвърдени 

стойности в местата на измерване 

и в местата на обмен на енергия; 

4. непланираните обмени. 

Предложението е във връзка с 

изискванията на Регламент 2017/1485 от 

2 август 2017 г. за установяване на 

насоки относно експлоатацията на 

системата за пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 158 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 158. (3) Нетната договорена 

позиция НДПjb от координатор на 

Чл. 158. (3) Нетната договорена 

позиция НДПsb от координатор на 

балансираща група b за всеки 

Предложението е във връзка с 

изискванията на Регламент 2017/1485 от 

2 август 2017 г. за установяване на 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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балансираща група b за всеки период 

на сетълмент s се определя по 

следната формула: 

 

 
 

където: 

 

КЕДзак(sb), респективно КЕДпр(sb), е 

договорената енергия за покупка, 

съответно продажба, от/на друг 

координатор на балансираща група за 

период на сетълмент s; 

ДЕВsb, респективно ДЕИsb, е 

договорената енергия за внос, 

съответно за износ, по външен график 

за период на сетълмент s; 

КЕОПзак(sb), респективно 

КЕОПпр(sb), е количеството енергия, 

определено за покупка, респективно 

за продажба, на борсовия пазар за 

период на сетълмент s; 

КЕРПsb е количеството енергия от 

разпоредени предложения за 

балансиране нагоре за период на 

сетълмент s на участници на 

балансиращия пазар в съответната 

балансираща група; 

КЕРЗsb е количеството енергия от 

разпоредени предложения за 

балансиране надолу за период на 

период на сетълмент s се 

определя по следната формула: 

 

НДП𝑠𝑏 = (∑ КЕДзак(𝑠𝑏) −

∑ КЕДпр(𝑠𝑏)) + (∑ ДЕВ𝑠𝑏 −

∑ ДЕИ𝑠𝑏) + (∑ КЕОПзак(𝑠𝑏) −

∑ КЕОПпр(𝑠𝑏)) + КЕАП𝑠𝑏 −

КЕАЗ𝑠𝑏  
където: 

 

КЕДзак(sb), респективно КЕДпр(sb), е 

договорената енергия за покупка, 

съответно продажба, от/на друг 

координатор на балансираща 

група за период на сетълмент s; 

ДЕВsb, респективно ДЕИsb, е 

договорената енергия за внос, 

съответно за износ, по външен 

график за период на сетълмент s; 

КЕОПзак(sb), респективно 

КЕОПпр(sb), е количеството 

енергия за покупка, респективно 

за продажба, на борсовия пазар за 

период на сетълмент s; 

КЕАПsb е количеството енергия 

от активирани предложения за 

регулиране нагоре на ДБУ за 

период на сетълмент s в 

съответната балансираща група; 

КЕАЗsb е количеството енергия от 

активирани предложения за 

регулиране надолу на ДБУ за 

период на сетълмент s в 

насоки относно експлоатацията на 

системата за пренос на електроенергия. 
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сетълмент s на участници на 

балансиращия пазар в съответната 

балансираща група. 

съответната балансираща група. 

Чл. 159 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 159. (1) Нетната договорена 

позиция се определя за всеки 

координатор на балансираща група за 

всеки отделен период на сетълмент s 

и е последното валидирано и 

регистрирано от електроенергийния 

системен оператор количество за 

съответния период на сетълмент s, 

определено съгласно чл. 158, ал. 3. 

Чл. 159. (1) Нетната договорена 

позиция се определя за всеки 

координатор на балансираща 

група или търговски участник, 

който отговаря самостоятелно за 

своите небаланси, за всеки 

отделен период на сетълмент s и е 

последното валидирано и 

регистрирано от 

електроенергийния системен 

оператор количество за 

съответния период на сетълмент 

s, определено съгласно чл. 158, 

ал. 3. 

Предложението е редакционно с оглед 

по-голяма прецизност. 
Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 167 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 167. (1) Непланираните обмени 

(Еобмен) са отклоненията от 

регистрираните от независимия 

преносен оператор количества за внос 

и износ съгласно външните графици и 

реалните физически обмени за всеки 

интервал на диспечиране и се 

определят по формулата: 

 
където: 

Σзнплан(s), респективно Σнплан (s), са 

планираният износ, съответно внос; 

Σзнрeал(s), респективно Σнрeал(s), са 

Чл. 167. (1) Непланираните 

обмени (Еобмен) са отклоненията 

от регистрираните от 

независимия преносен оператор 

количества за внос и износ 

съгласно външните графици и 

реалните физически обмени за 

всеки интервал на диспечиране и 

се определят по формулата: 

 

𝐸обмен(𝑠) = (∑ Изнплан(𝑠) −

∑ Изнреал(𝑠)) − (∑ Внреал(𝑠) −

∑ Внплан(𝑠))  

 

където: 

Предложението е във връзка с 

изискванията на Регламент 2017/1485 от 

2 август 2017 г. за установяване на 

насоки относно експлоатацията на 

системата за пренос на електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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реализираният износ, съответно внос. ∑ Изнплан(𝑠) 

респективно ∑ Внплан(𝑠), са 

планираният износ, съответно 

внос; 

∑ Изнреал(𝑠), респективно 

∑ Внреал(𝑠), са реализираният 

износ, съответно внос. 

Чл. 168 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 168. Правилата за сетълмент 

определят принципите за изчисление 

на задълженията по следните сделки: 

3. сделки за продажба и покупка на 

балансираща енергия с 

координаторите на балансиращи 

групи с цел компенсиране на 

реализираните небаланси; 

Чл. 168. Правилата за сетълмент 

определят принципите за 

изчисление на задълженията по 

следните сделки: 

3. сделки за продажба и покупка 

на балансираща енергия с 

координаторите на балансиращи 

групи или участници, които 

отговарят самостоятелно за 

своите небаланси, с цел 

компенсиране на реализираните 

небаланси; 

Предложението е редакционно с оглед 

по-голяма прецизност. 
Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 169 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 169. За осигуряване на открит и 

недискриминационен процес на 

сетълмент, независимият преносен 

оператор: 

1. създава и поддържа енергийни 

сметки за всеки координатор на 

балансираща група и всеки доставчик 

на балансираща енергия; 

Чл. 169. За осигуряване на открит 

и недискриминационен процес на 

сетълмент, независимият 

преносен оператор: 

1. създава и поддържа енергийни 

сметки за всеки координатор на 

балансираща група и всеки 

доставчик на балансиращи 

услуги; 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 170 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 170. (1) Енергийните сметки са: 

1. енергийна сметка за всеки 

Чл. 170. (1) Енергийните сметки 

са: 

1. енергийна сметка за всеки 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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доставчик на балансираща енергия; доставчик на балансиращи 

услуги; 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Чл. 171 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 171. (4) Комисията може да дава 

задължителни указания за 

процедурата по ал. 2. 

Чл. 171. (4) Комисията може да 

дава задължителни указания за 

изменение и допълнение на 

процедурата по ал. 2. 

Предложението цели прецизиране на 

текста и привеждането му в съответствие 

с действащата норма на чл. 184 от ПТЕЕ. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 174 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 174. (3) Количеството енергия от 

измерен небаланс (КЕИН) се 

определя по следната формула: 

 

 КЕИН𝑠𝑏 = ∑ КЕД𝑠𝑏 +  КЕИ𝑠𝑏 
 

където: 

 

КЕДsb е количеството енергия според 

регистрираните нетни графици за 

обмен на координатор на 

балансираща група b за интервал на 

сетълмент s, заявени по реда на глава 

шеста; 

КЕИsb - измереното количество 

енергия на всички обекти в 

балансираща група b. 

(4) Количеството енергия от 

активиран небаланс (КЕАН) се 

определя по формулата: 

 

 
 

където: 

Чл. 174. (3) Количеството енергия 

от измерен небаланс (КЕИН) се 

определя по следната формула: 

 

 КЕИН𝑠𝑏 = ∑ КЕД𝑠𝑏 +
∑ КЕАН𝑠𝑏 + КЕИ𝑠𝑏 
 

където: 

КЕДsb е количеството енергия 

според регистрираните нетни 

графици за обмен на координатор 

на балансираща група b за 

интервал на сетълмент s, заявени 

по реда на глава шеста; 

КЕАНsb е количеството енергия от 

активирани предложения за 

регулиране нагоре и надолу по 

график за доставка според 

диспечерски инструкции за 

период на сетълмент s; 

КЕИsb - измереното количество 

енергия на всички обекти в 

балансираща група b. 

(4) Количеството енергия от 

активирани предложения за 

регулиране нагоре и надолу по 

график за доставка според 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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∑ КЕАСРsb е сумарното количество 

енергия, с което обектите на 

балансираща група b действително са 

увеличили производството и/или 

намалили потреблението си за 

интервал на сетълмент s вследствие 

на активирани предложения от 

предоставена разполагаемост за 

ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменните мощности; 

∑ КЕАВР+sb е сумарното количество 

енергия, с което обектите на 

балансираща група b действително са 

увеличили производството си за 

интервал на сетълмент s вследствие 

на активирано автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране нагоре; 

∑ КЕАВР-sb е сумарното количество 

енергия, с което обектите на 

балансираща група b действително са 

намалили производството за интервал 

на сетълмент s вследствие на 

активирано автоматично вторично 

регулиране и ръчно вторично 

регулиране надолу; 

∑ КЕРП+sb е сумарното количество 

енергия от разпоредено предложение 

нагоре, с което обектите на 

балансираща група b са увеличили 

производството си или са намалили 

потреблението си за интервал на 

сетълмент s вследствие на активирани 

предложения за балансиране нагоре; 

диспечерски инструкции (КЕАН) 

се определя по формулата: 

 

 КЕАН𝑠𝑏 = ∑ КЕАВР𝑠𝑏
+ +

∑ КЕАВР𝑠𝑏
− + ∑ КЕРВР𝑠𝑏

+ +
∑ КЕРВР𝑠𝑏

− + ∑ КЕРЗЗ𝑠𝑏
+ +

∑ КЕРЗЗ𝑠𝑏
−   

 

където: 

 

∑ КЕАВР𝑠𝑏
+  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са увеличили производството 

и/или намалили потреблението си 

за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности нагоре; 

∑ КЕАВР𝑠𝑏
−  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са намалили производството 

и/или увеличили потреблението 

си за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности надолу; 

∑ КЕРВР𝑠𝑏
+  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са увеличили производството 
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∑ КЕАЗ-sb е сумарното количество 

енергия от разпоредено предложение 

надолу, с което обектите на 

балансираща група b са намалили 

производството или са увеличили 

потреблението си за интервал на 

сетълмент s вследствие на активирани 

предложения за балансиране надолу. 

(7) Нетната стойност на дневния 

сетълмент (НСДСb) на координатора 

на балансираща група b се определя 

по формулата: 

и/или намалили потреблението си 

за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности 

нагоре; 

∑ КЕРВР𝑠𝑏
−  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са намалили производството 

и/или увеличили потреблението 

си за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от ръчно вторично регулиране на 

честотата и обменни мощности 

надолу; 

∑ КЕРЗЗ𝑠𝑏
+  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са увеличили производството 

и/или намалили потреблението си 

за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от резерв за заместване. 

∑ КЕРЗЗ𝑠𝑏
−  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са намалили производството 

и/или увеличили потреблението 

си за интервал на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от резерв за заместване. 

(7) Нетната стойност на дневния 

сетълмент (НСДСb) на търговски 



 

 

 

стр. 285 от 307 

участник група b се определя по 

формулата: 

Чл. 175 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 175. (1) Независимият преносен 

оператор изготвя отделно за всеки 

календарен ден за всеки доставчик на 

балансираща енергия дневно 

извлечение за сетълмент за всеки 

период на сетълмент и определя 

нетната стойност на дневния 

сетълмент. 

(2) Нетната стойност на дневния 

сетълмент на доставчик на 

балансираща енергия (НСДСВРСРk) 

се определя по формулата: 

 

 
 

Чл. 175. (1) Независимият 

преносен оператор изготвя 

отделно за всеки календарен ден 

за всеки доставчик на 

балансиращи услуги справки за 

предоставена енергия от участие 

в регулирането за всеки период 

на сетълмент и определя нетната 

стойност на дневния сетълмент. 

(2) Нетната стойност на дневния 

сетълмент на доставчик на 

балансиращи услуги 

(НСДСДБУb) се определя по 

формулата: 

 

НСДСДБУ𝑏 = (∑ КЕАВР𝑠𝑏
+ +𝑛

𝑘=1

∑ КЕРВР𝑠𝑏
+ +𝑛

𝑘=1

КЕРЗЗ𝑠𝑏
+ )ЦЕМ𝑠

+ +
(∑ КЕАВР𝑠𝑏

− +𝑛
𝑘=1

∑ КЕРВР𝑠𝑏
−𝑛

𝑘=1 + КЕРЗЗ𝑠𝑏
− )ЦЕМ𝑠

−  

 

където: 

 

ЦЕМ𝑠
+ е най-високата цена за 

енергия, която независимият 

преносен оператор закупува за 

период на сетълмент s, лв./МWh; 

ЦЕМ𝑠
−  е най-евтината цена за 

енергия, която независимият 

преносен оператор продава за 

период на сетълмент s, лв./МWh 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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(3) КЕАВР𝑠𝑏 = ∑ КЕД𝑠𝑏 + КЕИ𝑠𝑏 

1. когато КЕАВР𝑠𝑏 > 0, се 

означава с КЕАВР𝑠𝑏
+ ; 

2. когато КЕАВР𝑠𝑏 < 0, се 

означава с  КЕАВР𝑠𝑏
− ; 

(4) При активиране на 

предложения за ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности и на резерв за 

заместване от приоритетните 

списъци, от системите за 

управление на независимия 

преносен оператор се генерират 

допълнителни графици към 

търговските графици и спрямо 

агрегирания график се определят 

небалансите на съответния 

доставчик на балансиращи 

услуги. 

Чл. 176 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ и ПИД на ПТЕЕ 

Чл. 176. (1) Независимият преносен 

оператор изготвя отделно за всеки 

календарен ден за всеки доставчик на 

балансираща енергия дневно 

извлечение за сетълмент за всеки 

период на сетълмент и определя 

нетната стойност на дневния 

сетълмент. 

(2) Нетната стойност на дневния 

сетълмент на доставчик на 

балансираща енергия (НСДСТРk) се 

определя по формулата: 

 

Да не се изменя, а да се отмени 

изцяло. 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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Чл. 177 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 177. (1) Независимият преносен 

оператор изготвя отделно за всеки 

координатор на балансираща група 

месечно извлечение за сетълмент на 

небаланси до 10-ия ден на месеца, 

следващ отчетния, което включва 

агрегираните стойности от дневния 

сетълмент за периода. Месечното 

извлечение съдържа минимум 

следната информация: 

1. дата на изготвяне, период, 

идентификационен номер на 

координатора на балансиращата 

група; 

4. нетен месечен небаланс; 

5. обща стойност на задълженията на 

координатор на балансираща група; 

6. обща стойност на вземанията на 

координатор на балансираща група. 

(6) Координаторите на балансиращи 

групи имат право да оспорят данните 

в извлеченията в рамките на два 

месеца от получаването им. 

Чл. 177. (1) Независимият 

преносен оператор изготвя 

отделно за всеки координатор на 

балансираща група месечно 

извлечение за сетълмент на 

небаланси до 12-то число на 

месеца, следващ отчетния, което 

включва агрегираните стойности 

от дневния сетълмент за периода. 

Месечното извлечение съдържа 

минимум следната информация: 

1. дата на изготвяне, период, 

идентификационен номер на 

търговския участник; 

4. да се отмени; 

5. обща стойност на 

задълженията на търговски 

участник; 

6. обща стойност на вземанията 

на търговски участник. 

(6) Търговските участници имат 

право да оспорят данните в 

извлеченията в рамките на два 

месеца от получаването им. 

Дружеството предлага срокът да се 

промени на 12-то число с оглед 

увеличаването на обема от данни, които 

се обработват при сетълмента, и 

промяната, предложена в чл. 31, ал. 3. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 178 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 178. (2) Всички фактури се 

издават с дата последния ден на 

календарния месец, за който се 

отнасят, и се предоставят на 

Чл. 178. (2) Всички фактури се 

издават с дата последния ден на 

календарния месец, за който се 

отнасят, и се предоставят на 

търговските участници до 12-то 

Дружеството предлага срокът да се 

промени на 12-то число с оглед 

увеличаването на обема от данни, които 

се обработват при сетълмента, и 

промяната, предложена в чл. 31, ал. 3. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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търговските участници до 10-о число 

на месеца, следващ отчетния. 

число на месеца, следващ 

отчетния. 

Глава десета 

Раздел VI 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Глава десета 

Раздел VI 

Правила за сетълмент на небалансите 

на доставчиците на балансираща 

енергия и допълнителни услуги 

Глава десета 

Раздел VI 

Правила за сетълмент на 

небалансите на доставчиците на 

балансиращи услуги и 

допълнителни услуги 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 179 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 179. (1) Независимият преносен 

оператор извършва изчисления за 

всеки доставчик на балансираща 

енергия и допълнителни услуги за 

количеството балансираща енергия, 

реално предоставено за всеки 

интервал на диспечиране, след 

получаване на потвърдените 

измерени нетни стойности на 

диспечираните производствени и 

потребяващи обекти. 

(2) Реално предоставената/закупената 

балансираща енергия от доставчиците 

на балансираща енергия в резултат на 

активирано предложение за 

балансиране се определя съгласно чл. 

4 и 5 от методиката - приложение № 

1. 

(4) Независимият преносен оператор 

заплаща/получава заплащане на/от 

доставчици на балансираща енергия 

за цялото количество балансираща 

енергия, активирана според 

разпорежданията, издадени от 

По ПТЕЕ 

Чл. 179. (1) Независимият 

преносен оператор извършва 

изчисления за всеки доставчик на 

балансиращи услуги и 

допълнителни услуги за 

количеството балансираща 

енергия, реално предоставено за 

всеки интервал на диспечиране, 

след получаване на потвърдените 

измерени нетни стойности на 

диспечираните производствени и 

потребяващи обекти. 

(2) Реално 

предоставената/закупената 

балансираща енергия от 

доставчиците на балансиращи 

услуги в резултат на активирано 

предложение за балансиране се 

определя съгласно чл. 4 и 5 от 

методиката - приложение № 1. 

(4) Независимият преносен 

оператор заплаща/получава 

заплащане на/от доставчици на 

балансиращи услуги за цялото 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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диспечера на независимия преносен 

оператор. 

(5) Извлеченията за сетълмент на 

доставчиците на балансираща енергия 

се издават в сроковете по чл. 177. 

количество балансираща енергия, 

активирана според 

разпорежданията, издадени от 

диспечера на независимия 

преносен оператор. 

(5) Извлеченията за сетълмент на 

доставчиците на балансиращи 

услуги се издават в сроковете по 

чл. 177. 

Чл. 180 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 180. (1) При оспорване на 

извлечение за сетълмент в сроковете 

по чл. 177, ал. 6 от координатор на 

балансираща група, доставчик на 

балансираща енергия или участник в 

борсовия пазар на електрическа 

енергия независимият преносен 

оператор проверява информацията в 

рамките на два работни дни и: 

Чл. 180. (1) При оспорване на 

извлечение за сетълмент в 

сроковете по чл. 177, ал. 6 от 

координатор на балансираща 

група, доставчик на балансиращи 

услуги или участник в борсовия 

пазар на електрическа енергия 

независимият преносен оператор 

проверява информацията в 

рамките на два работни дни и: 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 183а 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 183а. няма съществуващ текст 

Чл. 183а. (1) Рекапитулация 

следва да бъде извършвана при 

промяна на данните за сетълмент 

в случаите, когато същите не са 

постъпили в пълен обем от 

съседни оператори на преносни 

системи, европейска тръжна 

кантора (Joint Allocation Office) и 

европейските платформи за 

балансиране към срока по чл. 177, 

ал. 1. 

(2) Рекапитулацията по ал. 1 се 

извършва за период, не по-дълъг 

от два месеца, предхождащ датата 

Предложението цели запълване на 

нормативна празнота за извършване на 

рекапитулация в случай, че данните не са 

постъпили в пълен обем в определените 

срокове от съседните оператори на 

преносни мрежи, европейската тръжна 

кантора (JAO) и европейските платформи 

за балансиране по проектите IGCC, 

МARI и PICASSO. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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на постъпване на данните, 

участващи в процеса на 

ценообразуване съгласно 

методиката за определяне на 

цените на балансиращата енергия. 

(3) При извършване на 

рекапитулацията по ал. 1, 

независимият преносен оператор 

определя нови цени на 

балансиращата енергия и издава 

ново месечно извлечение за 

сетълмент към търговските 

участници. 

(4) Плащанията по ал. 3 се 

извършват в сроковете по чл. 178 

от тези правила на база данъчно 

дебитно или кредитно известие. 

Чл. 194 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 194. Операторът създава и 

поддържа електронни регистри и 

архив на: 

3. доставчици на балансираща 

енергия; 

Чл. 194. Операторът създава и 

поддържа електронни регистри и 

архив на: 

3. доставчици на балансиращи 

услуги; 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 194а 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 194а. Независимият преносен 

оператор оповестява на интернет 

страницата си информация за 

текущия баланс на системата – 

възможно най-скоро, но не по-късно 

от 30 минути след реалното време 

(часа на физическото доставяне). 

Няма предложен конкретен текст. Дружеството настоява Комисията да 

приложи в пълнота насоките за 

електроенергийното балансиране, 

предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2195 

за установяване на насоки за 

електроенергийното балансиране 

(Регламент 2017/2195), като се изготви 

ясен времеви план с предвидени 

конкретни стъпки и срокове за пълното 

прилагане на европейските изисквания. С 

Предложението не се 

приема, тъй като е предмет 

на общ пакет от 

предложения за привеждане 

на ПТЕЕ в пълно 

съответствие с Регламент 

2017/2195 на Комисията от 

23 ноември 2017 г. за 

установяване на насоки за 

електроенергийно 
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настоящия проект на ПИД на ПТЕЕ все 

още не се отразяват изцяло изискванията 

за публикуване на информация по чл. 12 

от Регламент 2017/2195, включително за 

активираните оферти за балансиране, 

което е необходимо да се извърши чрез 

подходящи промени в чл. 194а от ПТЕЕ. 

балансиране, за който 

КЕВР ще проведе отделна 

процедура, защото те са 

свързани със значителни  

промени в работата на 

балансиращия пазар. Тези 

предложения следва да 

бъдат разгледани в тяхната 

цялост и подложени на 

обществено обсъждане със 

всички заинтересовани 

страни в отделно 

производство по изменение 

и допълнение на ПТЕЕ в 

съответствие с чл. 14 от 

Закона за енергетиката.   

Чл. 195 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 195. Операторът предоставя 

общодостъпна информация за 

дейността на пазара, включваща: 

1. актуален регистър на 

координаторите на балансиращи 

групи и доставчици на балансираща 

енергия; 

Чл. 195. Операторът предоставя 

общодостъпна информация за 

дейността на пазара, включваща: 

1. актуален регистър на 

координаторите на балансиращи 

групи и доставчици на 

балансиращи услуги; 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 195б 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 195б. Операторът предоставя на 

комисията ежемесечно до 15-о число 

на месеца, следващ отчетния, справка, 

включваща почасовите графици на 

производителите, различни от 

участници в подгрупите по чл. 56в, 

ал. 3 и 4, реализираните небаланси на 

тези подгрупи и балансиращата 

Чл. 195б. Операторът предоставя 

на комисията ежемесечно до 15-о 

число на месеца, следващ 

отчетния, справка, включваща 

графици по периоди на сетълмент 

на производителите, различни от 

участници в подгрупите по чл. 

56в, ал. 3 и 4, реализираните 

небаланси на тези подгрупи и 

Предложението е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15-минутен период на 

сетълмент. 

Предложението се приема. 
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група, към която принадлежат. балансиращата група, към която 

принадлежат. 

§ 1 от 

Допълнителнат

а разпоредба 

(ДР) на ПТЕЕ 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

1а. няма съществуващ текст; 

4а. няма съществуващ текст; 

14. „Период на сетълмент“ е интервал 

от време, равен на 1 час, или интервал 

от време, определен в инструкция на 

независимия преносен оператор; 

§ 1. По смисъла на тези правила: 

1а. „Балансиращи услуги“ са 

балансираща енергия и/или 

балансираща мощност; 

4а. „Доставчик на балансиращи 

услуги“ е търговски участник, 

който осигурява разполагаемост 

за резерв и е в състояние при 

активиране в резултат на ръчно 

или автоматично задействане на 

резервите за вторично регулиране 

или на резерва за заместване, да 

предостави балансираща енергия  

на оператора на преносната 

система; 

14. „Период на сетълмент“ е 

интервал от време, равен на 15 

минути, или интервал от време, 

определен в инструкция на 

независимия преносен оператор. 

Предложението за създаване на т. 1а и 4а 

е във връзка с понятията, регламентирани 

в Регламент 2017/2195 на Комисията от 

23 ноември 2017 г. за установяване на 

насоки за електроенергийно балансиране. 

 

Предложението по т. 14 е във връзка с 

изискването на чл. 8 от Регламент 

2019/943 на Европейския парламент и 

съвета от 5 юни 2019 г. относно 

вътрешния пазар на електроенергия за 

въвеждане на 15-минутен период на 

сетълмент. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 

Чл. 3 

от Методиката 

по чл. 105, ал. 4 

от ПТЕЕ 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 3. (5) Сумарното количество 

енергия от разпоредени предложения 

за регулиране КЕРНskl за период на 

сетълмент s се определя по 

формулата: 

 
 

Да се отмени. Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия и има за цел привеждане 

на Методиката в съответствие с 

предложената нова глава девета 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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„Балансиращ пазар“. 

Чл. 7 

от Методиката 

по чл. 105, ал. 4 

от ПТЕЕ 

ЕСО ЕАД 

По ПТЕЕ 

Чл. 7. Цената на балансираща енергия 

за недостиг (ЦЕНs) за период на 

сетълмент s се определя като 

отношение на всички разходи на 

независимия преносен оператор за 

закупуване на балансираща енергия 

спрямо отрицателните нетни 

небаланси на всички координатори на 

балансиращи групи за този период по 

формулата: 

 

 
 

 

Чл. 7. (1) Цената на балансираща 

енергия за недостиг (ЦЕНs) за 

период на сетълмент s се 

определя като отношение на 

всички разходи на независимия 

преносен оператор за закупуване 

на балансираща енергия спрямо 

отрицателните нетни небаланси 

на всички координатори на 

балансиращи групи за този 

период по формулата: 

 
ЦЕН𝑠

=
(∑ КЕАВР𝑠𝑏 + ∑ КЕРВР𝑠𝑏

+ +
𝑝
𝑘=1

∑ ∑ КЕРЗЗ𝑠𝑘𝑙
+𝑚

𝑙=1
𝑟
𝑘=1

𝑛
𝑘=1 + КЕАВП𝑠)ЦЕМ𝑠

+ + КЕНН𝑠𝑏
+∗ЦЕсл

+ + КЕВн𝑠ЦЕВн

∑ |КЕНН𝑠𝑏
− |𝑧

𝑏=1

𝑘р 

 

където: 

∑ КЕАВР𝑠𝑏
+  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са увеличили производството 

и/или намалили потреблението си 

за период на сетълмент s 

вследствие на активирана енергия 

от автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности нагоре, MWh; 

∑ КЕРВР𝑠𝑏
+  е сумарното 

разпоредено количество енергия, 

с което обектите на балансираща 

група b са увеличили 

производството и/или намалили 

потреблението си за период на 

сетълмент s вследствие на 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия и има за цел привеждане 

на Методиката в съответствие с 

предложената нова глава девета 

„Балансиращ пазар“. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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активирана енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности нагоре, 

MWh; 

∑ КЕРЗЗ𝑠𝑘𝑙
+  е сумарното 

разпоредено количество енергия, 

с което обектите на балансираща 

група b са увеличили 

производството и/или намалили 

потреблението си за период на 

сетълмент s вследствие на 

активирана енергия от резерв за 

заместване нагоре, MWh; 

n е броят на всички участници, 

които са предоставили на 

балансиращия пазар енергия от 

активирана енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности нагоре в 

период на сетълмент s; 

p е броят на всички участници, 

които действително са 

предоставили на балансиращия 

пазар енергия от активирана 

енергия от ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности нагоре в 

период на сетълмент s; 

r е броят на всички търговски 

участници, които са предоставили 

енергия от активиран резерв за 

заместване нагоре за период на 

сетълмент s; 
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m е броят на всичките 

обекти/агрегати на търговски 

участник k, които са 

предоставили енергия от 

активирани предложения за 

балансиране нагоре за период на 

сетълмент s; 

КЕНН𝑠𝑏
−  е количеството енергия 

от енергиен недостиг на 

координатор на балансираща 

група b за период на сетълмент s, 

MWh; 

z е броят на всички координатори 

на балансиращи групи, които 

имат енергиен недостиг за период 

на сетълмент s; 

КЕНН𝑠𝑏
+∗ е разликата между 

отрицателните нетни небаланси 

на всички координатори на 

балансиращи групи и цялото 

количество закупена балансираща 

енергия нагоре; 

ЦЕсл
+  е служебна цена, по която 

независимият преносен оператор 

продава КЕНН𝑠
+∗, лв./MWh; 

КЕВнs е количеството енергия, 

закупена от съседни контролни 

зони за период на сетълмент s, 

MWh; 

ЦЕВнs е цена, по която 

независимият преносен оператор 

закупува енергия от съседни 

контролни зони за период на 

сетълмент s, лв./MWh; 
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КЕАВПs е количеството енергия, 

доставена от аварийна помощ от 

съседни контролни зони за 

период на сетълмент s, MWh; 

ЦЕМs е най-високата цена за 

енергия, която независимият 

преносен оператор закупува за 

период на сетълмент s, лв./MWh; 

kp е коефициент, отразяващ 

разходите на независимия 

преносен оператор за 

администриране на пазара на 

балансираща енергия. 

Чл. 8 

от Методиката 

по чл. 105, ал. 4 

от ПТЕЕ 

ЕСО ЕАД 

Чл. 8. (1) Цената на балансираща 

енергия за излишък (ЦЕИs) за период 

на сетълмент s се определя като 

отношение на всички приходи на 

независимия преносен оператор от 

продадена балансираща енергия 

спрямо положителните нетни 

небаланси на всички координатори на 

балансиращи групи за този период по 

формулата: 

 

Чл. 8. (1) Цената на балансираща 

енергия за излишък (ЦЕИs) за 

период на сетълмент s се 

определя като отношение на 

всички приходи на независимия 

преносен оператор от продадена 

балансираща енергия спрямо 

положителните нетни небаланси 

на всички координатори на 

балансиращи групи за този 

период по формулата: 

 
ЦЕИ𝑠 =

(∑ КЕАВР𝑠𝑏
− +𝑛

𝑘=1 ∑ КЕРВР𝑠𝑏
− +

𝑝
𝑘=1

∑ ∑ КЕРЗЗ𝑠𝑘𝑙
−𝑚

𝑙=1
𝑟
𝑘=1 )ЦЕМ𝑠

− + КЕНН𝑠𝑏
−∗ЦЕсл

− + КЕИз𝑠ЦЕИз𝑠

∑ КЕНН𝑠𝑏
+𝑞

𝑏=1

1

𝑘𝑝
 

 

където: 

∑ КЕАВР𝑠𝑏
−  е сумарното 

количество енергия, с което 

обектите на балансираща група b 

са намалили производството 

и/или увеличили потреблението 

си за период на сетълмент s 

Предложението е в съответствие с 

понятията, регламентирани в Регламент 

2017/2195 на Комисията от 23 ноември 

2017 г. за установяване на насоки за 

електроенергийно балансиране и 

Регламент 2017/1485 от 2 август 2017 г. 

за установяване на насоки относно 

експлоатацията на системата за пренос на 

електроенергия и има за цел привеждане 

на Методиката в съответствие с 

предложената нова глава девета 

„Балансиращ пазар“. 

Предложението не се 

приема във връзка с 

изложени по-горе мотиви. 
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вследствие на активирана енергия 

от автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности надолу, МWh; 

∑ КЕРВР𝑠𝑏
−  е сумарното 

разпоредено количество енергия, 

с което обектите на балансираща 

група b са намалили 

производството и/или увеличили 

потреблението си за период на 

сетълмент s вследствие на 

активирана енергия от ръчно 

вторично регулиране на честотата 

и обменни мощности надолу, 

МWh; 

∑ КЕРЗЗ𝑠𝑘𝑙
−  е сумарното 

разпоредено количество енергия, 

с което обектите на балансираща 

група b са намалили 

производството и/или увеличили 

потреблението си за интервал на 

сетълмент s вследствие на 

активирана енергия от резерв за 

заместване надолу, МWh. 

n е броят на всички участници, 

които са предоставили на 

балансиращия пазар енергия от 

активирана енергия от 

автоматично вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности надолу в 

период на сетълмент s; 

p е броят на всички участници, 

които действително са 
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предоставили на балансиращия 

пазар енергия от активирана 

енергия от ръчно вторично 

регулиране на честотата и 

обменни мощности надолу в 

период на сетълмент s; 

r е броят на всички търговски 

участници, които са предоставили 

енергия от активиран резерв за 

заместване надолу за период на 

сетълмент s; 

m е броят на всичките 

обекти/агрегати на търговски 

участник k, които са 

предоставили енергия от 

активиран резерв за заместване 

надолу за период на сетълмент s; 

ЦЕМ𝑠
−

 е най-ниската цена за 

енергия, която независимият 

преносен оператор продава за 

период на сетълмент s, лв./МWh; 

КЕНН𝑠𝑏
+  е количеството енергия 

от енергиен излишък на 

координатор на балансираща 

група b за период на сетълмент s, 

МWh; 

q е броят на всички координатори 

на балансиращи групи, които 

имат енергиен излишък за период 

на сетълмент s; 

КЕНН𝑠𝑏
−∗ е разликата между 

положителните нетни небаланси 

на всички координатори на 

балансиращи групи и цялото 
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количество продадена 

балансираща енергия надолу; 

ЦЕсл
−   е служебна цена, по която 

независимият преносен оператор 

закупува КЕНН𝑠
−∗, лв./МWh; 

КЕИзs е количеството енергия, 

продадена на съседни контролни 

зони за период на сетълмент s, 

МWh; 

ЦЕИзs е цена, по която 

независимият преносен оператор 

продава енергия на съседни 

контролни зони за период на 

сетълмент s. 

По ПИД на 

ПТЕЕ 

Асоциация 

Хидроенергия 

По ПИД на ПТЕЕ Няма направени предложения по 

отношение конкретни 

разпоредби. 

Асоциацията обръща внимание върху 

предлаганите промени в частта 

доставчици на балансираща енергия, с 

които се премахва т.н. „бърз (минутен) 

резерв за заместване“, за което липсват 

мотиви. Според сдружението 

предложените промени на практика 

означават, че балансираща енергия е 

само и единствено енергията, активирана 

по сключените договори за резерв за 

първично регулиране и за резерв за 

вторично автоматично и ръчно 

регулиране. По този начин кръгът от 

централи, които могат да бъдат 

доставчици на балансираща енергия, е 

сведен само и единствено до 

конвенционални такива. Едновременно с 

това напомня, че третичното регулиране 

е предмет на регулация по Правилата за 

Предложението не се 

приема. 
Премахването на понятието 

„бърз (минутен) резерв за 

заместване“ е във връзка с 

измененията в ЗЕ 

вследствие приемането на 

ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ бр. 9 от 

2021 г. 
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управление на електроенергийната 

система, като счита за правно издържано 

и изискуемо при промени в 

нормативните актове стриктно да се 

съблюдава принципът на съответствие 

между различните нормативни актове - 

абсолютна предпоставка за правилно 

прилагане на правните норми и 

безпротиворечиво разрешаване на 

правни спорове. 

По ПИД на 

ПТЕЕ 

Гражданска 

платформа 

Изправи се.БГ 

ПИД на ПТЕЕ Няма предложен конкретен текст. Сдружението посочва, че съгласно чл. 21, 

ал. 1, т. 9 и чл. 91, ал. 4 от Закона за 

енергетиката, КЕВР трябва да извършва 

преглед и контрол за резултатите от 

минали периоди, относно ПТЕЕ. В чл. 

205 от ПТЕЕ е посочено, че в срок до 15 

юли КЕВР публикува на интернет 

страницата си годишен мониторингов 

доклад за работата на електроенергийния 

пазар. В доклада на работната група 

относно проекта няма информация, 

данни и други, които да показват, че 

КЕВР е изпълнила задълженията по чл. 

21, ал. 1, т. 9 и чл. 91, ал. 4 от ЗЕ и чл.205 

от ПTEЕ, на база на които се обосновава 

необходимостта от предложените 

изменения и допълнения на ПТЕЕ. 

Обръща внимание на липсата на каквато 

и да е била оценка на работата на 

балансиращия пазар на електрическа 

енергия през 2020 г. и първото 

деветмесечие на 2021 г., вкл. 

необходимостта от извършването на 

Предложението не се 

приема. Съгласно § 5 от 

Преходните и 

заключителни разпоредби 

на Закона за нормативните 

актове, доколкото друго не 

следва от Закона за 

нормативните актове 

(ЗНА), той се прилага за 

всички нормативни актове, 

издавани от органи, 

предвидени от 

Конституцията. За другите 

нормативни актове важат 

съответно чл. 2, 9 - 16, 34 - 

46 включително и чл. 51 от 

ЗНА. Предвид изложеното 

и с оглед факта, че КЕВР е 

орган, създаден със Закона 

за енергетиката, а не е 

предвиден в 

Конституцията, то за 

приеманите от КЕВР 
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спешни изменения и допълнения, 

каквито се предлагат с проекта. 

Отбелязва, че съгласно чл. 28 от Закона 

за нормативните актове към проекта на 

нормативен акт трябва да има 

представена предварителна оценка за 

въздействие по чл. 20 от ЗНА, изготвена 

от КЕВР, каквато няма предложена. 

Счита, че мотивите, които са посочени в 

доклада на работната група, влизат в 

противоречие с посоченото в него, че 

заповедта на председателя на КЕВР от 18 

октомври 2021 г., с която е сформирана 

работната група, е издадена на основание 

на чл. 28 от ЗНА, където изрично е 

посочено, че трябва да има изготвена 

предварителна оценка за въздействие по 

чл. 20 от ЗНА. Намира, че предвид 

тенденцията в последните месеци на 

многократно увеличение на цените на 

електрическата енергия на 

организирания борсов пазар и 

задълженията на регулатора по чл. 91, ал. 

4 от ЗЕ, е крайно наложително КЕВР да 

представи в процедурата за обществено 

обсъждане предварителна оценка за 

въздействие на предложения проект. 

Посочва, че изложените аргументи от 

КЕВР в доклада на работната група за 

необходимостта от изменения и 

допълнения в проекта не са обосновани с 

конкретна информация, констатации от 

извършени проверки от регулатора, 

данни, примери и пр. Според 

подзаконови нормативни 

актове не се изисква 

изготвяне на предварителна 

оценка на въздействието по 

чл. 20 от ЗНА. 
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сдружението аргументите на регулатора, 

с които се предлагат промените, че при 

делегиране на небалансите от една група 

на друга се увеличава цената на енергия 

„недостиг“, или че има смесване на 

дейности с балансираща енергия и 

доставка на електрическа енергия са 

несериозни и оборими, защото почиват 

единствено върху недоказана хипотеза, 

че е възможно координатор на група 

вместо да компенсира недостига в 

групата с излишък от друга група, да 

купува недостига от пазар „В рамките на 

деня“, а не от балансиращия пазар. 

По ПТЕЕ 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕАД 

Чл. ..... няма съществуващ текст. Чл. ... (1) В случаите, когато 

производител на електрическа 

енергия с обект с обща 

инсталирана мощност, по-малка 

от 500 kW, използващ 

преференциите по чл. 31 от 

Закона за енергията от 

възобновяеми източници, желае 

прекратяване на договора по чл. 

11, т. 4, координаторът на 

балансираща е длъжен да 

уведоми съответния оператор на 

електроразпределителна мрежа, 

към която е присъединен обектът, 

съответния краен снабдител и 

обществения доставчик в срока 

по чл. 56д. 

(2) Промяната влиза в сила от 

00:00 ч. в деня на започване на 

Според дружеството целта на 

предложението е регламентиране на 

подхода при прекратяване на договорите 

по преференциални цени, като от друга 

страна по този начин ще се регламентира 

и редът за промяна на балансираща група 

в тези случаи. Според настоящите 

разпоредби на ПТЕЕ, производител не 

може да продава количества произведена 

електрическа енергия по свободно 

договорени цени в комбинирана 

балансираща група без наличие на 

договор по преференциални цени. За тази 

цел, производителят първо трябва да е 

стартирал продажба по свободно 

договорени цени (когато е член на 

специална или комбинирана 

балансираща група), след което 

едновременно с прекратяване на 

Предложението не се 

приема, тъй като е 

постъпило в КЕВР след 

проведеното на 05.11.2021 

г. обществено обсъждане, и 

следва да бъде разгледано и 

подложено на обществено 

обсъждане с всички 

заинтересовани страни в 

отделно производство по 

изменение и допълнение на 

ПТЕЕ в съответствие с чл. 

14 от ЗЕ. 
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продажбата по свободно 

договорени цени на търговец на 

електрическа енергия, при 

спазване на разпоредбите на чл. 

56в. Смяната на балансираща 

група се осъществява по реда на 

чл. 103. 

договора по чл. 11, т. 4, да извърши 

промяна към стандартна балансиращата 

група. 

§ 79 от 

Преходните и 

заключителни 

разпоредби 

(ПЗР) на ПИД 

на ПТЕЕ 

ЕСО ЕАД 

По ПИД на ПТЕЕ 

§ 79. Тези правила влизат в сила от 

деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“. 

§ 79. Тези правила влизат в сила 

от деня на обнародването им в 

„Държавен вестник“, с 

изключение на § …… 

(изменението в т. 14 от ДР) и § 

…… (изменението в чл. 58, ал. 1 

и ал. 2 относно добавяне на нова 

т. 5) и § …… (изменението на чл. 

88, ал. 3), които влизат в сила 

считано от 01.06.2022 г. 

Не са изложени мотиви. Предложението не се 

приема предвид 

отхвърляне на 

предложенията на ЕСО 

ЕАД за изменения в т. 14 от 

ДР на ПТЕЕ,  чл. 58, ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 88, ал. 3 от 

ПТЕЕ. 

По ПЗР на ПИД 

на ПТЕЕ 

ЕНЕРГО-ПРО 

ВАРНА ЕАД 

Няма съществуващ текст. § .. За периода от влизането в 

сила на тези правила до 

30.04.2022 г. разпоредбата на чл. 

35а, ал. 3 не се прилага по 

отношение на доставчиците от 

последна инстанция. 

 

§ .. Срокът по чл. 178, ал. 3 за 

плащане от доставчиците от 

последна инстанция към 

независимия преносен оператор 

на задълженията за балансираща 

енергия за месеците от ноември 

2021 до април 2022 г., 

включително, се удължава с 45 

дни. 

Според дружеството направените 

предложения целят създаването на 

временни облекчения за ДПИ предвид 

специфичната им функция и тежката 

ситуация, в която са поставени. Тя е 

обусловена от: 

- големия брой небитови клиенти, 

прехвърлени към ДПИ от 01.07.2021 г.; 

- извънредно високите цени на 

електрическата енергия на едро; 

- измененията в Методиката за 

определяне на цените на електрическата 

енергия на ДПИ от 29.10.2021 г., чрез 

които цените на ДПИ бяха намалени за 

период от 3 месеца като мярка за 

ограничаване негативното влияние на 

Предложението не се 

приема, тъй като се 

нарушава принципът за 

равнопоставеност, има 

дискриминационен 

характер по отношение на 

пазарните участници и 

създава рискове за 

финансовата стабилност на 

енергийната система, 

разглеждана в нейната 

цялост. 
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§ .. За периода от влизането в 

сила на тези правила до 

30.04.2022 г. разпоредбата на чл. 

184 не се прилага по отношение 

на доставчиците от последна 

инстанция. 

цените на електрическата енергия на 

борсовия пазар върху небитовите 

клиенти. Това намаление е изцяло за 

сметка на ДПИ чрез ограничаване на 

компонентата за дейността, която следва 

да осигури възстановяване на разходите 

на ДПИ и възвръщаемост; 

- прехвърлянето към ДПИ на нежелани 

клиенти от страна на търговците, 

включително поради влошена 

платежоспособност, и прекратяване на 

дейностите по привличане на нови 

клиенти, особено на възложители по 

ЗОП. 

Към тези обстоятелства следва да бъдат 

прибавени и повишените разходи за 

балансиране, ако бъдат приети 

предложените от КЕВР промени в ПТЕЕ, 

към ДПИ да бъдат прехвърляни клиенти 

с предсрочно прекратени и изтекли 

договори по всяко време в рамките на 

календарния месец. 

Счита, че предложенията не са 

дискриминационни по отношение на 

търговците на електрическа енергия, 

които са също потърпевши от високите 

борсови цени и финансовите затруднения 

на клиентите, тъй като ДПИ предоставят 

услуга от обществен интерес по смисъла 

на Закона за енергетиката, която не може 

да бъде отказвана по причини, 

непосочени в закона, и се предоставя по 

цени, определени съгласно Методика на 

КЕВР. Това означава, че за разлика от 
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търговците на електрическа енергия: 

- ДПИ не могат да избират клиентите си, 

не могат да прекратят едностранно 

договора си с тях, съответно да отказват 

доставка и да ги прехвърлят към друг 

доставчик; 

- ДПИ не могат да бъдат гъвкави по 

отношение на цените си, тъй като 

ценообразуващите елементи са 

ограничени от КЕВР. 

Отбелязва, също така, че при 

либерализацията на пазара на 

електрическа енергия за небитовите 

клиенти, с обекти, присъединени на ниво 

ниско напрежение, законодателят е 

наложил на ДПИ извънредна, 

допълнителна роля за тяхната защита и 

гарантиране непрекъснатостта на 

снабдяването им с електрическа енергия, 

а с това и на стопанската/обществената 

им дейност. 

Намира, че предложените облекчения за 

ДПИ са с временен характер и целят да 

обхванат периода до очакваното, 

включително и от Европейската комисия, 

нормализиране на цените на едро през 

пролетта, като същевременно обхващат и 

действието на временните 

неблагоприятни изменения в 

ценообразуващата формула съгласно 

последните промени в Методиката за 

определяне на цените на ДПИ. Както е 

посочено от КЕВР в съгласувателната 

таблица от това изменение на 
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Методиката, намаляването на средната 

продажна цена на ДПИ е с временен 

характер и само по себе си, ако не се 

отчитат извънредните обстоятелства на 

пазара на едро в последните месеци и 

специфичните за дружеството 

затруднения с фактурирането на 

индивидуални цени, осигурява 

възстановяване на разходите. Също така, 

освобождаването на ДПИ от 

предоставянето на гаранционно 

обезпечение към борсовия оператор и 

независимия преносен оператор не е в 

противоречие със ЗЕ, където например 

ДПИ са пазарен участник, който е 

освободен от предоставянето на 

гаранционно обезпечение към Фонд 

„Сигурност на електроенергийната 

система“. 

В заключение обобщава, че 

предложените мерки ще допринесат за 

финансовото стабилизиране на ДПИ с 

цел осигуряване на надеждност и 

непрекъснатост на снабдяването с 

електрическа енергия. 

 

Дружеството предлага също и 

създаването на нов параграф, който 

въвежда преходен период за 

реализирането на част от промените в 

ПТЕЕ. Обръща внимание, че голяма част 

от промените в ПТЕЕ (например § 25, т. 

3; § 26, т. 4; § 29, т. 2; § 42, т. 2 и § 44, т. 

3) не могат да се реализират от днес за 
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утре и изискват подготовка от страна на 

търговските участници. 


