ОБЩИ ПРИНЦИПИ
НА РЕДА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В РАМКИТЕ
НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА С КООРДИНАТОР РИТЪМ-4-ТБ” ООД

Общи положения
Чл. 1. Периодът, в който се сключват сделки с балансираща енергия обхваща
дните на един календарен месец от първо до последно число включително и се
приемат за осъществени в последния ден на календарния месец.
Чл. 2. (1) Координаторът на балансираща група (Координатор на БГ) изготвя
дневни, седмични и обобщени месечни извлечения за сетълмент, включващи
съответните приложения за сделките с балансираща енергия.
(2) Количествата енергия, постъпили и/или потребени във/от съответната мрежа
се обобщават въз основа на издадени месечни протоколи от преносното и
разпределителните предприятия.
Дневен сетълмент
Чл. 3. (1) Дневните извлечения за сетълмент съдържат информация за
календарен ден, които са част от седмичните, респективно обобщените месечни
периоди на сетълмент.
(2) Формата и съдържанието на информацията в дневното извлечение за
сетълмент се определя от Координаторът на БГ, в зависимост от съответната
категория участник на групата – потребители, производители и търговци.
Чл. 4. (1) Информацията, която съдържат дневните извлечения за сетълмент на
потребителите в балансиращата група включва:
1. дата, за която се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. договорени количества електрическа енергия за всеки период на
сетълмент, съгласно регистрираните графици за доставка по договорите, в
MWh;
4. разпоредено количество електрическа енергия от потвърдени
предложения и заявки за балансиране на търговския участник от
Координатора на БГ по периоди на сетълмент, в MWh;
5. нетно количество електрическа енергия от активирани предложения и
заявки за балансиране по периоди на сетълмент, в MWh;
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6. цена на енергия от активираните предложения и заявки за балансиране,
в лв./MWh;
7. вземания от активирани предложения за балансиране и задължения за
активирани заявки за балансиране, в лв.;
8. измерени количества електрическа енергия за всеки период на
сетълмент, в MWh;
9. нетен небаланс за всеки период на сетълмент, в MWh;
10. цена на недостиг и цена на излишък, в лв./MWh;
11. стойност на задълженията на търговския участник към Координатора
на БГ по периоди на сетълмент, в лв.;
12. стойност на вземанията на търговския участник от Координатора на БГ
по периоди на сетълмент, в лв.;
13. нетна финансова позиция на търговския участник общо за деня, за
който извлечението се отнася, в лв.;
14. нетна финансова позиция от началото на отчетния период до деня, за
който извлечението се отнася, в лв.;
15. задължения към Координатора на БГ за минали периоди, в лв.;
16. размер на гаранционния депозит в специалната сметка към деня, за
който извлечението се отнася, лв.
(2) Дневните извлечения за сетълмент на производителите съдържат следната
информация:
1. дата, за която се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. идентификационен номер на производителя;
3. измерено количество нетна електрическа енергия за всеки период на
сетълмент, в MWh;
4. количество електрическа енергия, продадено съгласно регистрираните
графици за доставка, в MWh;
5. нетен небаланс за всеки период на сетълмент, в MWh;
6. цена на балансиращата енергия за излишък и недостиг, в лв./MWh;
7. обща стойност на вземанията и задълженията от/към Координатора на
БГ, в лв.
(3) Дневните извлечения за сетълмент на търговските участници, търговци на
електрическа енергия, се издават в случаите, когато има небаланс и съдържат
следната информация:
1. дата, за която се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. количество електрическа енергия, продадено съгласно регистрираните
графици за доставка, по периоди на сетълмент, в MWh;
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4. количество електрическа енергия, закупено съгласно регистрираните
графици за доставка по периоди на сетълмент, в MWh;
5. нетен небаланс за всеки период на сетълмент, в MWh.
Чл. 5. Координаторът на БГ изпраща на търговските участници дневни
извлечения за сетълмент на седмична база за дните от понеделник до неделя,
включително за предходната календарна седмица, в срок до 3 работни дни след
края на седмицата.
Чл. 6 В случаите на забава в сроковете за издаване на извлечения по чл. 5,
поради липса на данни и забавата не е по вина на Координаторът на БГ,
извлечението се издава в рамките на 3 работни дни от момента на тяхното
получаване, но не по-късно от 3 дни след края на отчетния период по чл. 1.
Чл. 7. Търговските участници - потребители, производители, търговци на
електрическа енергия и други заинтересовани страни с които Координаторът на
БГ има договорни отношения имат право да оспорят дневно извлечение в
рамките на два работни дни от получаването му.
Месечен сетълмент
Чл. 8. Месечните извлечения за сетълмент съдържат обобщена информация за
всички дни от периода, за който се отнасят.
Чл. 9. (1) Месечните извлечения за сетълмент на търговските участници потребители съдържат следната информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. договорени количества енергия за всеки ден от периода, за който
извлечението се отнася, съгласно регистрираните графици за доставка по
договорите, в MWh;
4. нетно количество електрическа енергия от потвърдени от
Координаторът на БГ предложения за балансиране за всеки ден от
периода, в MWh;
5. нетно количество електрическа енергия от потвърдени от
Координаторът на БГ заявки за балансиране за всеки ден от периода, в
MWh;
6. вземания по активирани предложения за балансиране и задължения по
активирани заявки за балансиране за всеки ден от периода, в лв.;
7. измерени количества електрическа енергия за всеки ден от периода, в
MWh;
8. обща стойност на задълженията на търговския участник към
Координатора на БГ за съответните дни от периода, в лв.;
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9. обща стойност на вземанията на търговския участник от Координатора
на БГ за съответните дни от периода, в лв.;
10. нетна финансова позиция за периода, в лв.;
11. размер на гаранционния депозит по специалната сметка към последния
ден на периода, за който извлечението се отнася, в лв.;
12. нетни положителни и отрицателни небаланси, в MWh.
(2) Месечните извлечения за сетълмент на производителите съдържат следната
обобщена информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. количество нетна измерена електрическа енергия за всеки ден от
периода, в MWh;
3. количество електрическа енергия, продадено за всеки ден от
периода,съгласно регистрираните графици за доставка, в MWh;
4. нетен небаланс за всеки ден от периода, в лв.;
5. обща стойност на вземанията и задълженията, в лв.
(3) Месечните извлечения за сетълмент на търговски участник - търговец на
електрическа енергия, съдържа следната обобщена информация:
1. период, за който се отнася извлечението, дата на изготвяне и дата на
изпращане;
2. идентификационен номер на търговския участник;
3. договорен положителен небаланс, в MWh;
4. договорен отрицателен небаланс, в MWh;
5. обща сума на вземанията от Координатора на БГ, в лв.;
6. обща сума на задълженията към Координатора на БГ, в лв.;
7. нетна сума, в лв.
Чл. 10. Координаторът на БГ изпраща месечните извлечения за сетълмент на
членовете на балансиращата група в срок до 3 работни дни след последния ден
на периода, за който извлечението се отнася.
Чл. 11. Търговските участници имат право да оспорят месечното извлечение за
сетълмент по чл. 10, в срок до 24 часа от получаването му .
Чл. 12. Търговските участници заплащат задълженията си за закупена
балансираща енергия към Координаторът на БГ в срок до 10 работни дни,
считано от датата на издаване на фактурата.
Чл. 13. Координаторът на БГ плаща задълженията си към търговските участници
в групата за закупена балансираща енергия, в срок до 15 работни дни, считано от
датата на издаване на фактурата.
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Гарантиране на сделките с балансираща енергия
Чл. 14. Всички търговските участници предоставят в полза на Координатора на
БГ гаранционно обезпечение за сделките, сключвани на пазара на балансираща
енергия, в рамките на балансиращата група.
Чл. 15. Обезпечението по чл. 14 представлява гаранционен депозит, внесен по
специална сметка при банката, която обслужва всички специални сметки, на
Координатора на БГ.
Чл. 16. Стойността на гаранционния депозит и обслужващата банка се определят
от Координатора на БГ.
Чл. 17. Предназначението на специалната сметка е извършването на плащания
само на в полза на Координатор на БГ, по негово искане, както и да бъдат
удържани дължимите комисиони на банката.
Чл. 18. В случаите на непогасяване на задължения от страна на търговски
участник в групата в срок, определен по чл. 12, Координаторът на БГ получава
правото в срок не по-кратък от 3 работни дни, чрез писмено искане до банката да
инкасира от специалната сметка на участника дължимата от него сума и
натрупаната лихва.
Чл. 19. За откриването и обслужването на специалните сметки се сключва
договор между банката, Координаторът на БГ и търговския участник.
За всички неспоменати в описаната методика случаи важат приетите от
ДКЕВР „Правила за Търговия с Електрическа Енергия“ и обнародвани в
ДВ бр.64 / 17.08.2010г.
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