Инструкция по прилагането на чл. 56 ал. 17 на Правилата за търговия с
електрическа енергия по отношение на производителите, членове на специални или
комбинирани балансиращи групи, в сила от 1.6.2016 г.
Съгласно чл. 56 ал. 17 на ПТЕЕ, производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници,
членове на специална или комбинирана балансираща група, които са достигнали размера на нетното
специфично производство, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно
договорени цени.
Съгласно § 1, т.9 от допълнителните разпоредби на ПТЕЕ, търговският участник „пряк член“ има право
да възложи на координатора да осъществява известяването на графиците за обмен за този обект.
Финансовите отношения между координаторите на специални или комбинирани балансиращи групи и
НЕК ЕАД зависят от това дали се балансират количества, продадени по регулирани цени или такива,
продадени по свободно договорени цени. С оглед осигуряване на коректно прилагане на ПТЕЕ се
налага разделяне на известяването на графици и съответно на почасовите отчети на участниците в
балансиращите групи в рамките на месеца в зависимост от пазара, на който се реализират количествата
електрическа енергия.
В тази връзка ЕСО ЕАД предоставя на координаторите на балансиращи групи и на мрежовите
оператори втори кодов номер за регистриране на графиците и отчетите на енергията, продадена на
свободен пазар.
Инструкция за обмен на информация:
1. В срок от 3 работни дни преди да бъде подаден график за продажба на свободен пазар от името на
даден участник, координаторът на балансираща група известява съответните мрежови оператор и
краен снабдител за датата, на която започва продажбата. Известието съдържа стар и нов кодов
номер за регистриране на графици на координатора, имената на търговските участници,
идентификационните им номера (Z / BG номер) и датата, от която започват продажба на свободен
пазар. Начинът на подаването на известието се определя от мрежовия оператор.
2. Продажбата на свободен пазар за търговски участник, която изисква смяна на кодов номер за
измерените данни, започва само от 00:00 часа на съответния ден. Считано от 00:00 часа на деня, в
който е започнала продажбата на свободен пазар, мрежовият оператор предава измерените данни за
този участник по съответния кодов номер.
3. Координаторите на балансиращи групи с производители на електрическа енергия от възобновяеми
източници регистрират графици в системата за администриране на пазара по двата отделни кодови
номера, предоставени им от ЕСО в зависимост от пазара, на който се реализира енергията.
4. В срок до последния ден на отчетния месец, координаторите на балансиращи групи подават
обобщена справка до мрежовите оператори и крайните снабдители за пълния списък на
участниците, започнали продажба на свободен пазар през отчетния месец. Обобщената справка
съдържа информацията по т. 1.
5. Въз основа на справките, получени от координаторите на балансиращи групи, мрежовите оператори
причисляват отчета на даден участник към сумарния почасов отчет за регулиран пазар или
свободен пазар по двата отделни кода и подават информацията на ЕСО в сроковете съгласно ПТЕЕ.
6. Служебното прехвърляне на търговските участници обратно към кодовете за регулиран пазар,
считано от 1 януари на следващата календарна година се извършва съгласно изискванията на ПТЕЕ.

