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Проект 

ПРАВИЛА  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ (обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) 

§1. В чл. 1, ал.2  след израза „независимият преносен оператор” се добавя израза 

„операторът на борсовия пазар”. 

§2. В чл. 5 се правят следните изменения: 

1. В  алинея 2 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 

борсовия пазар”.   

2. В алинея 3 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 

борсовия пазар”.   

 

§ 3. Чл. 21 се изменя така: 

„Чл. 21. Предмет на договора по чл. 11, т. 11 са правата и задълженията във връзка с 

участието на борсовия пазар на електрическа енергия. Договорът по чл. 11, т. 11 се 

сключва между  оператора на борсовия пазар на електрическа енергия, от една страна, и 

търговски участник по глава четвърта от тези правила в съответствие с изискванията на 

оператора на борсовия пазар на електрическа енергия. 

 

§4. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „условията за участие” се заменя с „правата и задълженията във 

връзка с участието”. 

2. В алинея 2 изразът „независимият преносен оператор или друг” се заменя с „оператора 

на борсовия пазар”. 

 

§5. В чл.  23, ал. 1 изразът „при съгласие на мрежовия оператор и са” се заличава. 

 

 
§6. В чл. 29, ал. 3 в края  се добавя ново изречение със следното съдържание: 
 „За тези клиенти и производители цената за достъп до електропреносната мрежа и 
цената за пренос по електропреносната мрежа се заплащат от разпределителното 
предприятие на независимия преносен оператор, съгласно договора по чл. 12 и чл.13.” 
 
§7. Чл. 30, ал. 3 се отменя. 
 
§8. Чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Координаторите на стандартни и комбинирани балансиращи групи събират от 
своите членове присъединени към ЕЕС (електроенергийната система) на Р. България и 
заплащат на Обществения доставчик цена в лева на консумиран от тях MWh за 
„задължение към обществото” по методика одобрена от ДКЕВР. 

2. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание: 

„(4) Производителите и търговците, които не са членове на балансиращи групи и сами 
носят отговорност за небалансите си заплащат на Обществения доставчик цена в лева на 
консумиран от тях MWh за „задължение към обществото” по методика одобрена от 
ДКЕВР.” 

§ 9. В чл. 32 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 

борсовия пазар”. 
 

§10. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „независимият преносен оператор или друг” се заменя с 
„оператора на борсовия пазар”. 
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2. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Сделките, сключени на борсовия пазар на електрическа енергия се известяват на 
независимия преносен оператор от оператора на борсовия пазар в срок до 14.00 ч. в деня 
Д-1.” 

§11.  В чл. 34, ал. 3 изразът „лицензирани” се заменя с „търговски”. 

 

§12. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 

1.  В алинея 3 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 
борсовия пазар”. 

2. В  алинея 8 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

3. В  алинея 9 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 
борсовия пазар”. 

 

§13.  В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 думата след израза „независимия преносен оператор” се добавя израза „и от 
оператора на борсовия пазар”. 

2. В алинея 2 се създава нова т. 3 със следното съдържание: 

„3. Обществения доставчик”. 

3. Съществуващата т. 3 става т. 4. 

4. Създава се нова т. 5 със следното съдържание: 

„5. Участници, които не са прехвърлили отговорността за балансиране на координатор на 
балансираща група и сами отговарят за небалансите на своите обекти, съгласно чл.57, 
ал.1, т.2.” 

§ 14. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 думата „участниците” се заменя с израза „търговските участници”, а 
изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на борсовия пазар”. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Операторът на борсовия пазар разработва договор за участие на борсовия пазар на 
електрическа енергия, който регламентира правата и задълженията на оператора на 
борсовия пазар като страна по него и на търговския участник  на борсовия пазар от друга.” 

§ 15. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”, а думата „участниците” се заменя  с „търговските участници”. 

2. В алинея 3 пред думата „участник” се добавя „търговският”, а изразът „независимия 
преносен оператор” се заменя с „оператора на борсовия пазар”. 

§ 16. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 пред думата „участник” се добавя „търговският”, а изразът „независимият 
преносен оператор” се заменя с „операторът на борсовия пазар”. 

2. В алинея 2 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

3. В алинея 3 думата „участника” се заменя с „търговския участник”. 

§ 17. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Операторът на борсовия пазар има право да отстрани участник от борсовия пазар на 
електрическа енергия и да прекрати регистрацията, когато не спазва изискванията на 
тези правила, инструкцията за участие на борсовия пазар и на договора за участие.” 

2. Алинея 2 се изменя така: 
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„(2) При констатирано нарушение по ал.1, операторът на борсвия пазар дава срок за 
отстраняването му. В случай, че търговският участник не спази срока, операторът на 
борсовия пазар  изпраща известие за отстраняване от борсовия пазар на електрическа 
енергия, като посочва мотивите и датата на отстраняване.” 

3. Алинея 5 се изменя така: 

„(5)В случай, че е прекратена или отнета лицензията на участник, когато същият 
подлежи на лицензиране, операторът на борсовия пазар отстранява съответния участник 
незабавно и безусловно от борсовия пазар, като предприема съответните стъпки по 
издаване на фактури и уреждане на взаимните задължения до датата на прекратяване на 
участието.” 

4. Алинея 6 и алинея 7 се заличават. 

§ 18. В чл. 41 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

 

§ 19. Създава се нов чл.41а със следното съдържание: 

„Чл. 41а (1) Гаранционното обезпечение се освобождава в срок от 10 работни дни 
след датата на прекратяване на регистрацията, при условие, че всички фактури, 
издадени на името на участника за сделки, сключени на борсовия пазар на електрическа 
енергия до датата на прекратяване, са платени в срок. 

(2) Гаранционното обезпечение може да се прихване до размера на дължимото плащане.” 

§ 20. В чл. 42,  в алинеи 2, 3, 4, 5 и 7 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с 
„оператора на борсовия пазар”. 

§ 21. В чл. 43, в алинеи 1, 2 и 3 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с 
„оператора на борсовия пазар”. 

§22. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

2. В алинея 3 пред думата „участник” се добавя „търговски”. 

3. В алинея 5 думата „участниците” се заменя с израза  „търговските участници”,  а 
изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на борсовия пазар”. 

§ 23. В чл. 45, в алинеи 1, 2 и 4 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с 
„операторът на борсовия пазар”. 

§ 24. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 
борсовия пазар”, а пред думата „участник” се добавя „търговски”. 

2. В алинея 2 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 
борсовия пазар”. 

§ 25. В чл. 48 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

§ 26. В чл. 49 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

§ 27. В чл. 52 правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”, а думата „участниците” се заменя с  „търговските участници”. 

2. В алинея 2 и алинея 3 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с 
„операторът на борсовия пазар”. 

3. В алинея 4 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”,  а пред думата „участници” се добавя „търговски”. 

§28. В чл. 53 правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 и алинея 3 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с 
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„операторът на борсовия пазар”. 

2. В алинея 2 пред думата „участник” се добавя „търговски”. 

§ 29. В чл. 54 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на 
борсовия пазар”. 

§ 30. В чл. 55, в алинеи 1 и 2 изразът „независимият преносен оператор” се заменя с 
„операторът на борсовия пазар”. 

§ 31. В чл. 56 правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Стандартната балансираща група е група с координатор лице, на което е издадена 
лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 1 - 3, 5 - 7, 10 или 13 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ) и е регистрирано от независимия преносен оператор и членове 
търговски участници по чл. 100, ал. 1, които сключват сделки с електрическа енергия при 
свободно договорени цени, към които се прилагат общите условия на балансиране.” 

2. Съществуващата алинея 3 става алинея 4. 

3. Съществуващата алинея 4 става алинея 5 и се изменя така: 

„(5) В случаите когато производители на електрическа енергия от възобновяеми 
източници и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия не са прехвърлили отговорността за балансиране на координатор на 
комбинирана балансираща група, те са в балансиращите групи по ал.8, т.1 и 2 и ал.9, т. 2 
и 3 с координатори общественият доставчик или крайният снабдител в зависимост от 
сключените договори за изкупуване на електрическа енергия.” 

4. Съществуващата алинея 5 става алинея 6, а точка 3 се отменя. 

5. Съществуващата алинея 6 става алинея 8, в която се правят следните изменения и 
допълнения: 

5.1. В точка 2 отпада изразът „подгрупа към групата по т. 2”. 

5.2. Създават се нови точки 5 и 6 със следното съдържание: 

5. „5. Групите по т.1 и т. 2 могат да се обединят чрез общ финансов сетълмент. 

6. 6. Групите по т.3 и т. 4 могат да се обединят чрез общ финансов сетълмент.” 

6. Създава се нова  алинея 7 със следното съдържание: 

„(7) Операторът на борсовия пазар е координатор на специална балнсираща група за 
компенсиране на небалансите при работата на борсовия пазар” 

7. Съществуващата алинея 7 става алинея 9, в която се правят следните изменения и 
допълнения: 

7.1. В точка 3 отпада изразът „подгрупа към групата по т. 2”. 

7.2. Създава се нова т. 4 със следното съдържание: 

„4. Групите по т.2 и т. 3 могат да се обединят чрез общ финансов сетълмент.” 

8. Съществуващата алинея 8 става алинея 10, която се изменя така: 

(10) „(10) Операторът на електроразпределителна мрежа е координатор на специална 
балансираща група за компенсиране на технологичните разходи в 
електроразпределителната мрежа.  Операторът на електроразпределителната мрежа има 
право да прехвърли отговорността за балансиране на крайния снабдител за 
компенсиране на технологичните разходи в електроразпределителната мрежа като част 
от групата по ал.9, т.1.”  

9. Съществуващата алинея 9 става алинея 11. 

10. Съществуващата алинея 10 става алинея 12. 

11. Създава се нова алинея 13 със следното съдържание: 

„(13) В случаите, когато има обединение на балансиращи групи, координаторите са 

задължени да известяват отделни агрегирани графици за всяка група, което да позволява 

на независимия преносен оператор да извършва отделен сетълмент и определяне на 

реализираните небаланси от съответната група.” 
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12. Съществуващата алинея 11 става алинея 14, а последното изречение се заличава. 

13. Съществуващата алинея 12 става алинея 15. 

 

§ 32. Чл. 63, ал. 2 се изменя така: 

„(2) Когато производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия не са 

избрали да прехвърлят отговорността за балансиране на координатор на комбинирана 

балансираща група, крайните снабдители и общественият доставчик, в зависимост от 

сключените договори за изкупуване на електрическа енергия ги регистрират служебно и 

ги балансират съгласно утвърдените от ДКЕВР общи принципи за разпределение на 

небалансите в специалната балансираща група. В тази група не се допуска участие на 

други търговски участници.” 

 

§33. Чл. 66, ал. 7 се изменя така: 

„ (7) Обектите на производители на електрическа енергия от възобновяеми енергийни 

източници и от високоефективно комбинирано производство, в случаите на ал.1, 

прехвърлят отговорността за балансиране на друг координатор на комбинирана 

балансираща група или на специалната група на обществения доставчик или крайните 

снабдители, в зависимост от сключените договори за изкупуване на електрическа 

енергия, съгласно регистъра по чл. 65.” 

 

§34. В чл. 67, ал. 1, изр. първо думата „има” се заменя с „имат”. 

 

§35. В чл. 69 в края на изречението се добавя изразът „съобразено с разпоредбите на чл. 

79, ал. 8 от тези правила.” 

 

§36. В чл. 70 се правят следните допълнения и изменения: 

1. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Производителите по ал. 2, които не са сключили договор по чл. 11, т. 9, се балансират 

от съответния координатор на специалната балансираща група, в съответствие с 

прилаганата методиката за разпределение на небалансите на членовете в специалната 

балансираща група и утвърдените от ДКЕВР общи принципи.” 

2. Съществуващата алинея 3 става алинея 4 и думата „съгласно” се заменя с „по”. 

 

§37. В чл. 71 се правят следните допълнения и изменения: 

1. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание: 

„(2) Специалните балансиращи групи на производителите на електрическа енергия от 

възобновяеми енергийни източници и/или високоефективно комбинирано производство 

на топлинна и електрическа енергия, подават агрегирани графици за обмен към 

специалната група на обществения доставчик. Тези графици служат само за определяне 

на небалансите на групите на производителите на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа 

енергия и по тях няма финансови разплащания.” 

2. Съществуващата алинея 2 става алинея 3. 

 

§38. Чл. 73 се изменя така: 

„Чл.73. (1) Възникналите взаимоотношения между обществения доставчик и крайните 

снабдители и общественият доставчик и координаторите на комбинирани балансиращи 

групи  по отношение на групите по чл.71, по повод задължението по чл. 69, се уреждат по 

следния начин: 

1. За всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия от 

производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е по-голямо от 

регистрираното по график, координаторите на съответните балансиращи групи на 

производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия заплащат разликата в 

левове за MWh на обществения доставчик. 
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2. За всеки сетълмент период, когато произведеното количество електрическа енергия от 

производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективно 

комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия е по-малко от 

регистрираното по график, общественият доставчик, заплаща разликата в левове за 

MWh на съответните координатори на балансиращите групи на производителите на 

енергия от възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано 

производство на топлинна и електрическа енергия. 

(2) Разплащанията между обществения доставчик и координаторите на балансиращите 

групи на производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия по ал. 

1, се уреждат по цени, съответно за т. 1 и т. 2, които се определят и обявяват от 

обществения доставчик не по късно от пет работни дни, преди датата на тяхното 

прилагане.” 

 

§39. В чл. 78, ал. 9 изразът „с по-малки количества” се заменя с „на обществения 

доставчик.” 

 

§40. В чл. 102 в края на изречението се добавя изразът „или споразумение за разсрочено 

плащане.” 

 

§41. Чл. 129, ал. 4 се изменя така: 

„(4) Независимият преносен оператор заплаща на производителите от ВЕЦ и 

термичните блокове за активирано първично регулиране по цена, договорена в 

двустранен договор за услугата пълноценно участие в първично регулиране за 

определения диапазон за първично регулиране.” 

 

§42. В чл. 169, т. 1 отпада израза „всеки участник в борсовия пазар на електрическа 

енергия”. 

 

§43. Създава се нов чл. 169а със следното съдържание: 

 

„Чл. 169 а За осигуряване на открит и недискриминационен процес на сетълмент на 

борсовия пазар за електрическа енергия, операторът на борсовия пазар: 

1. Създава и поддържа енергийни сметки за всеки участник в борсовия пазар на 

електрическа енергия; 

2. Изисква предоставяне на гаранционни обезпечения; 

3. Определя цена за сетълмент (равновесна пазарна цена) за период s и зона за 

търговия z; 

4. Извършва дневен сетълмент и определя задълженията и вземанията на 

участниците на борсовия пазар; 

5. Осъществява контрол относно изпълнението на финансови задължения и налага 

мерки при неизпълнение.” 

 

§44. В чл. 170 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 4 точка 2 отпада. 

1.2. Съществуващата точка 3 става точка 2. 

1.3. Съществуващата точка 4 става точка 3. 

2. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: 

„(5) Операторът на борсовия пазар изготвя образец на извлечения за участие в борсов 

пазар на електрическа енергия по сделките по чл. 168, т.1.” 

3. Съществуващата алинея 5 става алинея 6. 

 

§45. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Операторът на борсовия пазар изисква гаранционно обезпечение за сделките по 

чл. 168, т.1.” 

2. В алинея 4 думата „правилата” се заменя с „инструкцията”. 
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§46. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В алинея 1 „независимият преносен оператор” се заменя с „операторът на борсовия 
пазар”. 

2. В алинея 3 пред думата „участник” се добавя „търговски”, а изразът „независимият 
преносен оператор” се заменя с „операторът на борсовия пазар”. 

3. В алинея 4, т. 7 изразът „независимия преносен оператор” се заменя с „оператора на 
борсовия пазар”. 

§47. В Преходните и заключителни разпоредби на ПТЕЕ се създава нов параграф 4 със 
следното съдържание: 

 „§ 4 Независимият преносен  оператор обявява датата от която условията за прилагане 
на правилата за търговия с електрическа енергия към всички координатори на 
балансиращи групи са изпълнени.” 

 

Заключителна разпоредба 

 

Правилата влизат в сила от обнародването им в Държавен вестник. 


