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В сила от 01.02.2014 г. 

Изменени във връзка с §17, т. 1 от ПЗР към ЗИДЗЕ (ДВ, бр. 59 от 05.07.2013 г., в сила от 05.07.2013 г.). 

 

Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната 

балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на 

доставчик от последна инстанция 

 

1. Общи положения 

1.1. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, наричан за краткост Координатор, разработва и публикува 

на интернет страницата си настоящите „Общи принципи за разпределение на 

небалансите в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята 

му на доставчик от последна инстанция (ДПИ)“ в съответствие с изискванията по чл. 58, 

ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ. 

1.2. Принципите за разпределение на небалансите в специалната балансираща група на ДПИ 

съдържат общите условия и правила при изчисляване и разпределение на небалансите и 

разходите за тях между членовете на балансиращата група. 

1.3. Разходите за небаланси в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби 

АД се добавят към разходите за закупуване на електрическа енергия при формиране на 

цената за електрическата енергия съгласно „Методика за определяне на цените на 

електрическата енергия на ДПИ“ на ДКЕВР, приета с решение по т. 2 от Протокол 

№110/18.07.2013 г. и „Методика за определяне на тарифите и цените на електрическата 

енергия на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на доставчик от последна инстанция“. 

1.4. Координаторът разработва метода за разпределение на небалансите в специалната 

балансираща група на доставчика от последна инстанция, като се основава на 

принципите за равнопоставеност между участниците, пропорционално разпределение 

според обема потребление на отделните членове в специалната балансираща група, 

прозрачност и достъпност. 

2. Метод за разпределение на небалансите между отделните членове в специалната 

балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 

2.1. Изчисляване на разходите за небаланси в специалната балансираща група на ЕНЕРГО-

ПРО Продажби АД 

Координаторът регистрира в ЕСО агрегиран почасов график с прогноза за потреблението 

на всички членове в специалната балансираща група. След постъпване на отчетните данни и 

получаване на месечния сетълмент на специалната балансираща група на ДПИ от ЕСО 

Координаторът изчислява разходите за общия месечен отрицателен/положителен небаланс 

(недостиг/излишък) на балансиращата група по следната формула: 

РБАЛ = РИЗЛ + РНЕД, където 

РБАЛ – действително извършени разходи за балансираща енергия от ЕНЕРГО-ПРО Продажби 

АД в ролята му на ДПИ за съответния отчетен период, лв.; 

РИЗЛ – сумата на разходите, породени от почасовите позиции в излишък на специалната 

балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на ДПИ за съответния отчетен 

период, лв.; 

РНЕД – сумата на разходите, породени от почасовите позиции в недостиг на специалната 

балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на ДПИ за съответния отчетен 

период, лв. 
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2.2. Разпределение на разходите за небаланси в специалната балансираща група на 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД 

2.2.1. Изчисляване на средна цена за небаланси: 

ЦБАЛ  =  
РБАЛ

Е
, 

, където 

ЦБАЛ – средна цена за балансираща енергия в балансиращата група на ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби АД в ролята му на ДПИ за съответния отчетен период, лв./МВтч, 

Е – реално потребено и измерено чрез средствата за търговско измерване (СТИ) 

количество електрическа енергия за съответния отчетен период от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО 

Продажби АД в ролята му на ДПИ; 

2.2.2. Всеки член на специалната балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в 

ролята му на ДПИ заплаща частта от разходите за балансиране в съответствие с 

индивидуалния си принос при формиране на общите количества на групата чрез цената 

си за електрическа енергия по следната формула: 

ЦДПИср. = ЦДПИпок + ЦБАЛ + НДПИ, където 

ЦДПИср – средна продажна цена на ДПИ, по която ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му 

на ДПИ продава електрическа енергия за съответния отчетен период, лв./МВтч; 

ЦДПИпок – средна покупна цена, по която ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на ДПИ, 

закупува електрическа енергия от производители и/или търговци за съответния отчетен период, 

лв./МВтч; 

НДПИ – надценка за дейността „доставчик от последна инстанция“. 

 

Забележка: 

В настоящия документ е актуализирана формулата по т. 2.2.2. по отношение на цената, по 

която ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на ДПИ закупува електрическа енергия за 

съответния отчетен период (ЦДПИпок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите „Общи принципи за разпределение на небалансите в специалната 

балансираща група на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД в ролята му на ДПИ“ са валидни за 

всички членове на групата до публикуването на актуализирана версия или настъпване на 

значителни пазарни и/или регулаторни промени. 

 


