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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПАМ - 2 

 от 01.08.2014 г. 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 01.08.2014 г. за разглеждане на 

административна преписка, касаеща проблеми при стартирането на балансиращия 

пазар, се установи следното: 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката (ЗЕ) Държавната комисия за 

енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, Комисията) приема и контролира прилагането на 

методика за определяне на цените на балансиращата електрическа енергия като част от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Методиката за определяне на 

цени на балансиращата енергия (Методиката) е приложение към чл. 105, ал. 4 от 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). С констативен протокол № ЦЛП 

– 3 от 31.07.2014 г., съставен въз основа на проведени срещи в ДКЕВР и писма с вх. № Е-

04-19-1 от 23.07.2014 г. и вх. № Е-04-19-3 от 31.07.2014 г. от Асоциацията на търговците 

на електроенергия в България, вх. № Е-12-00-2143 от 24.07.2014 г. от „Фреа Акспо“ ООД, 

вх. № Е-04-05-6 от 24.07.2014 г. от Българската федерация на индустриалните енергийни 

консуматори, с вх. № Е-14-24-13 от 29.07.2014 г. от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и вх. № Е-13-

41-81 от 31.07.2014 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), е 

установено наличие на проблеми във връзка с прилагането на Методиката. В 

съответствие с изискванията на Методиката след приключване на първия месец от 

реалния старт на пазара на балансираща енергия – м. юни 2014 г., „ЕСО“ ЕАД е 

определило цени на балансираща енергия за недостиг и за излишък. Служебните цени по 

чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 3 от Методиката през м. юни са цените от месец М-1 или м. май, 

които са определени от „ЕСО“ ЕАД и служат за разплащания между дружеството и 

координаторите на балансиращи групи и търговски участници, отговарящи 

самостоятелно за реализираните небаланси. По данни на „ЕСО“ ЕАД за м. юни 

средноаритметичните цени за недостиг и излишък, определени съгласно методиката са 

190,15 лв./MWh за енергиен недостиг и 14,72 лв./MWh за енергиен излишък, определени 

при прилагане на служебни цени, съответно 186,31 лв./MWh и 28,80 лв./MWh. 

Служебните цени за м. юли отчитат средно аритметичната стойност между най – 

високата и най – ниската цена за недостиг за м. месец М-1 или м. юни, съответно средно 

аритметичната стойност между най – високата и най – ниската цена за излишък за м. 

месец М-1 или м. юни. По данни на „ЕСО“ ЕАД в резултат на постигнатите екстремални 

стойности на цените на балансиращата енергия в някои периоди на сетълмент през м. 

юни, служебните цени през м. юли, изчислени по Методиката, са 444,355 лв./MWh за 

недостиг и -0,965 лв./MWh за излишък.  

Служебните цени имат съществен дял при определянето на цените на 

балансиращата енергия. Изчисляването на служебните цени за балансираща енергия за м. 

юли по формулите по чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 3 от Методиката и при отчитане на цените на 

доставчиците на балансираща енергия води до изкривяване на цените за балансираща 

енергия за всеки период на сетълмент и създава голяма разлика в цените на 

балансиращата енергия за недостиг и излишък. Последната по данни на „ЕСО“ ЕАД 

достига до 350 пъти и няма аналог при други пазари на балансираща енергия в Европа. 

Според „ЕСО“ ЕАД посочените служебни цени не отчитат реално направените разходи 

за балансиране на електроенергийната система. 
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Във връзка с преодоляване на изложените по-горе проблеми „ЕСО“ ЕАД предлага 

определянето на служебните цени да бъде на база средноаритметична стойност от цените 

за всички периоди на сетълмент през м. М-1. Комисията счита, че с оглед 

необходимостта от осигуряване на цени на балансиращата енергия, съответстващи на 

разходите, предложението е обосновано. Последното ще допринесе за нормалното 

функциониране и финансовата стабилност на пазара на балансираща енергия.  

Дисбаланса на ценовите нива на балансиращата енергия се отразява пряко върху 

интересите на обществото и в частност на участниците в балансиращите групи, които 

поемат финансовата тежест от балансирането на електроенергийната система поради 

неправилното разпределение на разходите за балансиране. Изложеното дава основание да 

се направи извода, че изкривяванията при формирането на цените на балансиращия пазар 

застрашава интересите на обществото. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 202, ал. 1, във вр. с чл. 201 ал. 1, т. 2  

във вр. с  ал. 2, т. 1, б. „а“ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за енергетиката, 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

РЕШИ: 

 

Дава на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД задължително указание, 

както следва: 

Считано от 01.07.2014 г. да изчислява служебните цени по чл. 7, ал. 3 и чл. 8, 

ал. 3 от Методиката за определяне на цени на балансираща енергия – приложение 

към чл. 105, ал. 4 от Правилата за търговия с електрическа енергия, като средно 

аритметичната стойност от всички почасови цени за излишък, респективно за 

недостиг за месец М-1. 

 

Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред 

Върховния административен съд. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

/Боян Боев/ 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

  /Лиляна Драгиева/ 
 


