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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ ПАМ - 4 

   

 

 

 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание, проведено на 08.12.2014 г. за разглеждане на 

административна преписка, касаеща проблеми при стартирането на балансиращия 

пазар, 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 ПТЕЕ. Същата 

регламентира начин за определяне на цената на балансиращата електрическа енергия, при 

който съществен дял имат служебните цени. В рамките на осъществявания текущ контрол 

върху функционирането на пазара на балансираща енергия, Комисията е установила, че за 

първите месеци след реалния старт на пазара на балансираща енергия – м. юни 2014 г., 

служебните цени, изчислявани по реда на чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 3 от Методиката, водят до 

екстремални стойности на цените на балансиращата енергия в някои периоди на 

сетълмент. Поради тези причини с Решение № ПАМ-2 от 01.08.2014 г. ДКЕВР е дала на 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) задължително указание, считано 

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

като средноаритметична стойност от всички почасови цени за излишък, респективно за 

недостиг за месец М-1.  

 Прилагането на Решение № ПАМ-2 от 01.08.2014 г. на ДКЕВР за периода м. юли – 

м. октомври и първата половина на м. ноември води до значителни разлики между 

средноаритметичните цени за енергиен недостиг и енергиен излишък, които са от 

порядъка на 200 пъти за м. септември и 40 пъти за м. октомври. Използването на 

средноаритметичните цени от М-1 като служебни цени в месец М оказва допълнително 

негативно влияния на цените и на разходите за балансиране. По данни на ЕСО ЕАД за м. 

ноември средноаритметичните цени са 228,82 лв./MWh за енергиен недостиг и -4,47 

лв./MWh за енергиен излишък, определени при прилагане на служебни цени, съответно 

219,86 лв./MWh и 5,60 лв./MWh. Следователно, прилагането на служебните цени, 

изчислени по реда на Решение № ПАМ-2 от 01.08.2014 г., в съчетание с предлаганите от 

доставчиците цени на балансираща енергия, води до изкривяване на цените за 

балансиращата енергия за отделните периоди на сетълмент и създава съществена разлика 

в цените за недостиг и излишък. 

За изложените по-горе проблеми ЕСО ЕАД е информирало ДКЕВР с писмо с вх. № Е-13-

41-81 от 26.11.2014 г., като е предложило до изменение на Методиката служебните цени 

да бъдат определяни от ДКЕВР. В тази връзка и след извършена проверка е съставен 

Констативен протокол № ЦЛП-4 от 01.12.2014 г., в който са отразени съществуващите 

проблеми на пазара на балансираща енергия. 
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 Установеният дисбаланс 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. 
Комисията счита, че с оглед преодоляване на възникналите проблеми в работата на 

балансиращия пазар, както и предвид необходимостта от осигуряване на цени на 

балансиращата енергия, съответстващи на извършваните разходи, предложението на ЕСО 

ЕАД е обосновано. Последното ще допринесе за нормалното функциониране и 

финансовата стабилност на балансиращия пазар.  

Съгласно Методиката служебни цени се определят: за количеството електрическа 

енергия, което операторът продава като енергиен недостиг, представляващо разликата 

между цялото количество продадена балансираща енергия надолу и положителните нетни 

небаланси на всички координатори на балансиращи групи, както и за количеството 

електрическа енергия, което операторът закупува като енергиен излишък, представляващо 

разликата между цялото количество закупена балансираща енергия нагоре и 

отрицателните нетни небаланси на всички координатори на балансиращи групи. 

Служебните цени са елемент от формулите за определяне на цената на балансиращата 

енергия за недостиг, съответно за излишък, който съставлява съществен дял от тези цени. 

Служебните цени отразяват разходите на участниците при самостоятелно 

балансиране на системата, поради което следва да бъдат на минимални нива, тъй като не 

предизвикват намеса посредством предоставяне на системни услуги от оператора на 

електроенергийната система. В тази връзка служебната цена за излишък следва да 

кореспондира с пределната цена за сключване на сделки с балансираща енергия за 

регулиране „надолу“ в размер на 30,00 лв./MWh, обоснована в доклад с вх. № Е-Дк-492 от 

27.11.2014 г. Служебната цена за недостиг следва да бъде определена в размер на 141,00 

лв./MWh, като средноаритметична стойност между пределната цена за сключване на 

сделки с балансираща енергия за регулиране „нагоре“, обоснована в доклад с вх. № Е-Дк-

492 от 27.11.2014 г. и средната пазарна цена на електрическата енергия, търгувана в 

страната. Така определена служебната цена за недостиг съответства на най-ниските 

предложения от доставчиците на балансираща енергия за регулиране „нагоре“  през 

първите 6 месеца от работата на пазара на балансираща енергия.  

Приложеният подход за изчисление на служебните цени осигурява по-ниски нива 

на средните цени на балансиращата енергия и ще доведе до стабилизиране на 

балансиращия пазар, както и до предвидимост в неговата работа и оптимизиране на 

разходите за небаланси на производители и потребители. 

 

 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 202, ал. 1, във връзка с чл. 201 ал. 

1, т. 2  във връзка 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 да 

прилага служебна цена по чл. 7, ал. 3 от Методиката за определяне на цени на 

балансираща енергия – приложение към чл. 105, ал. 4 от Правилата за търговия с 

електрическа енергия, в размер на 141,00 лв./MWh, съответно служебна цена по чл. 8, 
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ал. 3 от същата, в размер на 30,00 лв./MWh, като тези цени бъдат приложени и при 

изготвяне на окончателния месечен сетълмент за месец ноември 2014 г. 

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

Върховния административен съд. 

 

 

     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

(Светла Тодорова) 

 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

         (Николай Георгиев) 
 


