Принципи
за разпределяне на небалансите в комбинираната балансираща група на
ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
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Принципите за разпределяне на небалансите в комбинираната 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.
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).
Когато Членът на балансиращата група е производител на електрическа енергия, налице е
“недостиг” в случай, че измерената стойност е по-малка от стойността по утвърдения график.
Налице е “излишък”, когато измерената стойност е по-голяма от стойността по утвърдения график.
ЕСО определя небалансите на Координатора, съгласно чл. 174 от Правилата за търговия с
електрическа енергия (ПТЕЕ).
ЕСО изготвя и предоставя на Координатора месечно извлечение за сетълмент на комбинираната
балансираща група, включващо стойностите за всеки период на сетълмент.
Координаторът разплаща небалансите с ЕСО съгласно чл. 178 от ПТЕЕ.
Координаторът урежда реализираните небаланси с Обществения доставчик съгласно чл. 73 от ПТЕЕ, а
именно:
8.1
Общественият доставчик заплаща на координатора на комбинирана група количеството
недостиг по цена, определена от Обществения доставчик;
8.2
Координаторът на комбинирана балансираща група заплаща на Обществения доставчик
количеството излишък по цена, определена от Обществения доставчик
За всеки член на балансиращата група, координаторът определя цената на небаланса, дължим за всеки
произведен МВтч.
Координаторът определя индивидуалните разходи за небаланс на всеки производител.
Фактурирането на разходите за небаланс от Координатора на Членовете на балансиращата група се
извършва не по-късно от пет работни дни след изготвянето на месечното извлечение за сетълмент, като
се спазват изискванията на Закона за данък добавена стойност.
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