Принципи
за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група на
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
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Принципите за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група на ЕВН Трейдинг
Саут Ийст Юръп ЕАД са изготвени на основание чл. 58, ал.1, т. 2 от Правилата за търговия с
електрическа енергия.
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, Координатор на стандартна балансираща група, извършва
разпределяне на небалансите между преките членове (членовете) на балансиращата група за всеки
период на сетълмент (1 час).
Координаторът извършва разпределянето на небалансите между членовете въз основа на
принципите за:
a)
равнопоставеност;
b)
справедливост;
c)
прозрачност, яснота и лесна приложимост.
Небалансите са отклоненията между утвърдения график и агрегираните измерени стойности на
членовете на балансиращата група, отнесени към Координатора на балансиращата група и се
изчисляват за всеки период на сетълмент (1 час).
ЕСО определя небалансите на Координатора, съгласно чл. 174 от Правилата за търговия с
електрическа енергия (ПТЕЕ).
ЕСО изготвя отделно за всеки календарен ден почасово дневно извлечение за сетълмент на
небаланси и определя нетната стойност на дневния сетълмент. ЕСО изпраща на Координатора
месечно извлечение за сетълмент на небаланси, което включва агрегираните стойности от дневния
сетълмент за периода, общо за Координатора и за преките членове на групата поотделно.
Координаторът изготвя и изпраща отделно за всеки календарен ден почасово дневно извлечение за
сетълмент на небаланси на всеки пряк член на балансиращата група
Координаторът изпраща на всеки прек член месечно извлечение за сетълмент на небаланси, което
включва агрегираните стойности от дневните сетълменти за периода.
Фактурирането на балансиращата енергия между Координатора и членовете на балансиращата
група се извършва в края на месеца на база на месечното извлечение за сетълмент, като се спазват
изискванията на Закона за данък добавена стойност.

Разпределяне на небалансите
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Координаторът изчислява индивидуалния почасов отрицателен/положителен небаланс на всеки
член.
Координаторът изчислява стойността на небаланса на всеки член, определен съгласно т. 10.
Координаторът информира члена за индивидуалния небаланс по т.10 и стойността на небаланса по
т.11 в извлечението за сетълмент.
Фактурирането на балансиращата енергия между Координатора и членовете на балансиращата
група се извършва в края на месеца на база на сумарните стойности на небалансите, реализирани
през месеца.

ЕВН Трейдинг
Саут Ийст Юръп ЕАД

Т +359 700 1 3636
ЕИК 175370769

бул. Цар Освободител 14
1000 София, България

info@evn-trading.com
www.evn-trading.com

