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ПРОАКТ ООД

ОБЩИ ПРИНЦИПИ
за разпределяне на небалансите в рамките на комбинирана балансираща
група на „Проакт" ООД
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.

Настоящите Общи принципи за разпределяне на небалансите в рамките на
комбинирана балансираща група на „Проакт" ООД (Общи принципи) са
разработени в съответствие изискванията на чл.58, ал.1, т.2 от Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и съдържат общите правила и
условия за разпределяне на небалансите и разходите за небаланси между
членовете на комбинерана балансираща група на „Проакт" ООД.

2.

„Проакт” ООД е притежател на Лицензия за търговия с електрическа енергия
разширена с права и задължения на координатар на комбинирана балансираща
група, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране
(ДКЕВР). Като координатор на комбинирана балансираща група, „Проакт”
ООД поема отговорността за балансиране на членовете в групата.

3.

„Проакт” ООД публикува Общите принципи на интернет страницата си
www.proakt.bg, в съответствие с чл. 58, ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ.

4.

Същност на Комбинираната балансираща група:
4.1 Комбинираната балансираща група е група, в която участват
производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ) и от високоефективно производство на топлина и
електрическа енергия (ВКПТЕЕ), в която могат да участват и
потребители на електрическа енергия (ПЕЕ).
4.2 Членовете на КБГ прехвърлят отговорността за балансиране на
Координатора на балансираща група и ККБГ отговаря за небалансите на
групата пред ЕСО ЕАД.
4.3 В КБГ производителите и потребителите са отделени в отделни
подгрупи. Небалансите се изчисляват отделно за всяка подгрупа и се
нетират до крайно количество небаланси, за които Координаторът е
отговорен пред ЕСО ЕАД.
4.4 Координаторът на КБГ сключва договор с НЕК ЕАД по чл.11 т.14 от
ПТЕЕ за уреждане на взаимоотношенията на ЧБГ – производители на
електрическа енергия от ВЕИ и ВКПТЕЕ, по повод задълженията по чл.
69 от ПТЕЕ.

5.

Цел на Комбинираната балансираща група:
Целта на създаването на комбинираната балансираща група е смекчаване на
икономическия ефект от цените на балансиращата енергия на участниците в
комбинираната балансираща група, чрез подобряване на общия небаланс на
групата кото цяло.
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6.

В настоящите Общи принципи, следните термини и изрази ще имат значенията,
дадени по-долу:
6.1 „КБГ" е комбинирана балансираща група на „Проакт” ООД, в която
участват производители на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство
на топлина и електрическа енергия и в която могат да участват и
потребители на електрическа енергия;
6.2 „ЕСО" е „Електроенергиен системен оператор" ЕАД - независимият
оператор на електропреносната мрежа;
6.3 „ККБГ" е координатор на комбинирана балансиращата група, надлежно
регистриран, съгласно изискванията на Правилата за търговия с
електрическа енергия;
6.4 „ПТЕЕ" - Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от
26.07.2013 г.);
6.5 „ЧБГ" това е член на балансираща група - търговски участник съгласно
чл. 1 ал. 2 от ПТЕЕ, в качеството му на „Производител на електрическа
енергия от ВЕИ и/или високоефективно комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия или в качеството му на „Потребител на
електрическа енергия”;
6.6 „Период на сетълмент" е един астрономически час;
6.7 „Небаланси” – това са отклоненията между утвърдения график за
производство/потребление и агрегираните измерени стойности на
Членовете на комбинираната балансираща група, отнесени към
Координатора на балансиращата група и се изчисляват за всеки период на
сетълмент.
ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В КБГ

7.

Общите принципи, по които КБГ извършва разпределянето на небалансите
между Членовете на КБГ са:
7.1. Равнопоставеност и справедливост;
2.2. Пропорционалност - Координаторът разпределя пропорционално
небалансите между членовете спрямо тежестта, с която допринасят за
небалансите на групата;
7.3. Прозрачност, точност и яснота - Членовете на КБГ получават
информация, както за индивидуалните си небаланси и разходи за
небаланси, така и за общият небаланс и разходи на КБГ.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КБГ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЛА НА ФИНАНСОВАТА ОТГОВОРНОСТ НА ВСЕКИ ЧЛЕН
КЪМ ККБГ
8.

За „ЧБГ – Производител”:
8.1 Производител, ЧБГ на КБГ, е в „недостиг", в случай че измерената
стойност на произведената от него електрическа енергия е по-малка от
стойността по утвърдения график.
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8.2

9.

За Производител, ЧБГ на КБГ е налице „излишък", когато измерената
стойност на произведената от него електрическа енергия е по-голяма от
стойността по утвърдения график.

За „ЧБГ – Потребител”:
9.1 Потребител, ЧБГ на КБГ, е в „недостиг", в случай че измерената стойност
на консумираната от него електрическа енергия е по-голяма от
стойността по утвърдения график.
9.2

За Потребител, ЧБГ на КБГ е налице „излишък", когато измерената
стойност на консумираната от него електрическа енергия е по-малка от
стойността по утвърдения график.

10.

ЕСО определя небалансите на Координатора съгласно ПТЕЕ.

11.

ЕСО изготвя и предоставя на Координатора месечно извлечение за сетълмент
на комбинираната балансираща група, включващо стойностите за всеки
период на сетълмент.

12.

ККБГ разпределя пропорционално небалансите на всеки ЧБГ спрямо
индивидуалната тежест, с която всеки участник допринася за небалансите на
групата и в резултат на вътрешногруповата агрегация определя индивидуални
цени за излишък и недостиг за всеки ЧБГ.

13.

Определянето на цените за излишък и недостиг на ЧБГ - производители на
електрическа енергия от ВЕИ и ВКПТЕЕ, е в допълнителна зависимост от
определената цена от НЕК ЕАД, в качеството му на Обществен доставчик,
съобразно чл.73 от ПТЕЕ.

14.

Определянето на количествата, коефициентите и цените за небаланси се
извършва съобразно Договор между ККБГ и ЧБГ. ЧБГ получава ежемесечна
подробна справка както за индивидуалните си небаланси и разходи за
небаланси, така и за общият небаланс и разходи на КБГ – Приложение към
Договора.

15.

При възникване на основателни причини, Координаторът има право да изменя
и допълва настоящите Общи принципи, спазвайки действащата нормативна
уредба.
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