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., изм. и доп., бр. 39 от
9.05.2014 г., бр. 90 от 20.11.2015 г., в сила от 20.11.2015 г., бр. 100 от 15.12.2017 г., в
сила от 15.12.2017 г., бр. 72 от 31.08.2018 г., в сила от 31.08.2018 г., бр. 35 от
30.04.2019 г., изм. и доп., бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 2, т. 4 се изменя така:
„4. разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата, автоматично
вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности;“.
2. Ал. 2, т. 5 се заличава.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Търговските участници по ал. 1, регистрирани на пазара на балансираща енергия
като доставчици на балансираща енергия, в резултат на участие в автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране, предоставят разполагаемост (диапазон) за
регулиране нагоре, определен от независимия преносен оператор, и в рамките на който
диапазон нямат право да сключват сделки на пазара чрез двустранни договори или на
борсовия пазар на електрическа енергия.“.
3. В ал. 3 думите „във вторично регулиране“ се заменят с „в автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране“.
4. В ал. 4 думите „третично регулиране“ се заменят с „автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране“.
5. В ал. 5 думите „третично регулиране“ се заменят с „автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране“.
6. В ал. 9 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
§ 3. В чл. 8, ал. 1 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
§ 4. Чл. 9 се изменя така:
„Чл. 9. Независимият преносен оператор сключва сделки за закупуване на
разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата, автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности с търговски
участници, които притежават диспечируеми производствени и/или потребяващи обекти
и/или агрегирани съоръжения/обекти съгласно изискванията на Закона за енергетиката,
правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката, Правилата за провеждане на търгове
за закупуване на разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата,
автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните
мощности от производители и потребители, публикувани на сайта на независимия преносен
оператор, и на тези правила.“.
§ 5. В чл. 10, ал. 1 думите „Регламент (ЕО) 714/2009“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно
разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, Регламент
(ЕС) 2016/1719 на Комисията от 26 септември 2016 година за установяване на насока
относно предварителното разпределяне на преносна способност и Регламент (ЕС) 2019/943
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на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на
електроенергия“.
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 5 се изменя така:
„5. договор за закупуване на разполагаемост за участие в първично регулиране на
честотата;“.
2. Т. 6 се изменя така:
„6. договор за закупуване на разполагаемост за участие в автоматично вторично
регулиране на честотата и обменните мощности;“.
3. Създава се т. 6а:
„6а. договор за закупуване на разполагаемост за участие в ръчно вторично регулиране
на честотата и обменните мощности;“.
4. В т. 14 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 думите „и небитови“се заличават.
2. В ал. 2, т. 4 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
3. В ал. 3, т. 2, б. „б“ се заличава.
§ 8. Чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 5, т. 6 и т. 6а е предоставянето на
разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата, автоматично вторично
регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности.“.
§ 9. Чл. 17, ал. 1 се изменя така:
„(1) Предмет на договорите по чл. 11, т. 7 е предоставянето на нетна електрическа
енергия от активирана разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата,
автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности;“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „прехвърлянето на отговорността за балансиране“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „и небитови“ се заличават.
§ 11. В чл. 21, ал. 2 думите „съответния пазарен сегмент“ се заменят с думите
„организиран борсов пазар на електрическа енергия“.
§ 12. В чл. 23, ал. 2 думата „преносна“ се заменя с „електропреносната“.
§ 13. В чл. 24, ал. 1 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 14. В чл. 26, ал. 2 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над
500 kW“.
§ 15. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 11, ал. 17“ се заменят с думите „чл. 11, т. 17“, а думите „1 MW и
над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над 500 kW“.
2. В ал. 2 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над 500 kW“.
§ 16. В чл. 27, ал. 1 думите „чл. 11, т. 1, 2, 5, 6 и 7“ се заменят с „чл. 11, т. 1, 2, 5, 6, 6а
и 7“
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§ 17. В чл. 28, ал. 1 думите „и небитовите“ се заличават.
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изр. първо думите „по електропреносната мрежа“ се заменят с думите „през
електропреносната мрежа“, а думите „по електроразпределителната мрежа“ се заменят с
думите „до/през електроразпределителната мрежа“.
2. В ал. 3, изр. второ думите „по електропреносната мрежа“ се заменят с думите „през
електропреносната мрежа“.
3. В ал. 4, изр. първо думите „през електроразпределителната мрежа“ се заменят с
думите „до/през електроразпределителната мрежа“.
§ 19. В чл. 31а думите „по чл. 29, ал. 6“ се заменят с думите „освен в случаите по чл.
29, ал. 7.“.
§ 20. В чл. 33, ал. 5 думите „(Crossborder intraday – XBID)“ се заменят с думите
„(Single Intraday Coupling – SIDC)“.
§ 21. В чл. 35, ал. 1 думите „всеки отделен пазарен сегмент, част от борсовия пазар“ се
заменят с думите „организиран борсов пазар на електрическа енергия“.
§ 22. В чл. 36, ал. 1 думите „от оператор на борсовия пазар“ се заличават.
§ 23. В чл. 54, т. 1 думите „пазарните сегменти, администрирани от оператора на
борсовия пазар“ се заменят с думите „организиран борсов пазар на електрическа енергия“.
§ 24. В чл. 56а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1, подточка 1.1. думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
2. В ал. 5, т. 1 думите „и небитови“ се заличават.
3. В ал. 5, т. 2 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
4. В ал. 6 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 25. В чл. 56б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
2. В ал. 1, т. 2 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
3. Ал. 4 се отменя.
§ 26. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над 500 kW“.
2. В ал. 4 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над 500 kW“, а
предлогът „във“ се заменя с „в“.
3. В ал. 4, т. 2 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
4. Ал. 6 се отменя.
§ 27. В чл. 56г след думите „В случаите“ се добавят думите „по чл. 56а, ал. 4, ал. 11 и
ал. 12“.
§ 28. В чл. 56д, ал. 1 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 29. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „освен в случаите по чл. 56б, ал. 4“ се заличават.
2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Координаторите на стандартни балансиращи групи нямат право да прехвърлят
отговорността за балансиране на друг координатор на балансираща група.“.
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§ 30. В чл. 60, ал. 6 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над
500 kW“.
§ 31. Ал. 6 на чл. 62 се отменя.
§ 32. В чл. 63, ал. 2 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 33. В чл. 68, ал. 2 думите „координатор на балансираща група и координатор с общ
финансов сетълмент“ се заменят с думите „и координатор на балансираща група“.
§ 34. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
2. В ал. 3 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
3. В ал. 4 навсякъде думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над
500 kW“.
§ 35. В чл. 69а навсякъде думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и
над 500 kW“.
§ 36. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
2. В ал. 4 навсякъде думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
3. В ал. 5 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 37. В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
2. В ал. 4 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
3. В ал. 5 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 38. В чл. 73, ал. 1 думите „1 MW“ се заменят с думите „500 kW“.
§ 39. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 думите „регулиране или предоставяне на бавен (студен) резерв за
заместване“ се заменят с думите „автоматично вторично регулиране и ръчно вторично
регулиране на честотата и обменните мощности“.
2. В ал. 15 думите „необходимия резерв – вторичен, третичен и студен“ се заменят с
думите „необходимата разполагаемост за автоматично вторично регулиране и ръчно
вторично регулиране на честотата и обменните мощности“.
§ 40. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Правилата за търговия с електрическа енергия“ се заменят с думите
„тези правила“.
2. В ал. 10 думите „под 1 MW“ се заменят с думите „, по-малка от 500 kW,“.
3. В ал. 11 думите „1 MW и над 1 MW“ се заменят с думите „500 kW и над 500 kW“.
§ 41. В чл. 102, ал. 8 думите „чл. 62, ал. 6“ се заменят с думите „чл. 104, ал. 2“.
§ 42. В чл. 103 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „чл. 104, ал. 1 и чл. 68, ал. 4“ се заменят с думите „чл. 68, ал. 4, чл.
103а, чл. 103б, чл. 103в и чл. 104“.
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2. В ал. 9 думите „в срок 3 работни дни от постъпване на информацията по чл. 104, ал.
2“ се заменят с думите „в срок не по-късно от 1 работен ден от постъпване на информацията
по чл. 104, ал. 2“.
§ 43. Създават се чл. 103а, 103б и 103в:
„Чл. 103а. (1) При първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени
на производител на електрическа енергия, който е получил за съответните обекти
уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно правилата по
чл. 24, ал. 3 от Закона за енергетиката, избраният от производителя координатор подава
искане до съответния мрежови оператор за регистрация на производителя в балансиращата
му група, като следва да декларира, че е сключил с производителя договор по чл. 11, т. 4
и/или по чл. 11, т. 9 и/или по чл. 11, т. 17 и да представи решение на комисията за издаване
на лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ в случаите, когато такава
лицензия се изисква съгласно Закона за енергетиката.
(2) В случай, че изискванията по ал. 1 са изпълнени, съответният мрежови оператор
регистрира производителя в балансиращата група на координатора в срок не по-късно от 1
работен ден от постъпване на искането по ал. 1.
Чл. 103б. (1) В случаите, когато комисията разреши преобразуването на лицензиант,
който е и координатор на балансираща група, лицето, което ще извършва лицензионната
дейност и ще упражнява правата и задълженията на координатор на балансираща група след
преобразуването, подава искане/искания до съответния мрежови оператор за смяна на
доставчик и за прехвърляне в неговата балансираща група на всички членове на
балансиращата група на преобразувания лицензиант.
(2) Искането/исканията се подава/подават незабавно след вписване на
преобразуването в Търговския регистър, като се прилагат решението на комисията за
разрешаване на преобразуването и списък на обектите на търговските участници, които се
прехвърлят в състава на балансиращата му група.
(3) Съответният мрежови оператор при необходимост може да поиска от новия
доставчик/координатор промяна на договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 13, в т.ч. актуализиране
на предоставеното гаранционно обезпечение.
(4) В случай, че изискванията на ал. 2 и ал. 3 са изпълнени, съответният мрежови
оператор регистрира служебно смяната на доставчика/координатора, считано от датата на
вписване на преобразуването в Търговския регистър.
Чл. 103в. (1) В случаите на прехвърляне на търговско предприятие от лицензиант,
който е и координатор на балансираща група, на лице, което ще извършва лицензионната
дейност и ще упражнява правата и задълженията на координатор на балансираща група след
прехвърляне на търговското предприятие, правоприемникът подава искане/искания до
съответния мрежови оператор за смяна на доставчик/координатор и за прехвърляне в
неговата балансираща група на всички членове на балансиращата група на отчуждителя.
(2) Искането/исканията се подава/подават незабавно след сключване на договора за
прехвърляне на търговско предприятие, съгласно изискванията на чл. 15 от Търговския
закон, като се прилагат договорът за прехвърляне на търговското предприятие и списък на
обектите на търговските участници, които се прехвърлят в състава на балансиращата му
група.
(3) Съответният мрежови оператор при необходимост може да поиска от новия
доставчик/координатор промяна на договора по чл. 11, т. 8 и/или т. 13, в т.ч. актуализиране
на предоставеното гаранционно обезпечение.
(4) В случай, че изискванията на ал. 2 и ал. 3 са изпълнени, съответният мрежови
оператор регистрира служебно смяната на доставчика/координатора, считано от датата на
влизане в сила на договора за прехвърляне на търговско предприятие.
§ 44. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думите „отнемане на лицензия“ се поставя запетая и се добавят думите
„отстраняване от пазара, предсрочно прекратяване на договора за доставка“.
2. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) При изтичане на срока на договор по чл. 11, т. 9 и/или т. 10, в случай че договорът
не е подновен и не е в ход процедура по смяна на доставчика/координатора, която ще
приключи до изтичане срока на договора, настоящият координатор/доставчик уведомява
съответния мрежови оператор не по-късно от 5 работни дни преди изтичането на срока на
договора обектът на такъв клиент да бъде прехвърлен в балансиращата група на доставчика
от последна инстанция.“.
3. Съществуващата ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4)
Независимият
преносен
оператор,
съответно
операторът
на
електроразпределителната мрежа, регистрира служебно в срок не по-късно от 1 работен ден
смяната на досегашния координатор/доставчик с доставчик от последна инстанция. В
случаите на ал. 3 смяната се извършва считано от деня, следващ деня, в който договорът
изтича.“.
4. Създават се нови ал. 5 и ал. 6 със следното съдържание:
„(5) Когато в случаите по ал. 2 и ал. 3 клиентът няма сключен договор с доставчик от
последна инстанция, съответният мрежови оператор уведомява незабавно клиента с указание
да сключи и да му предостави такъв в срок от 2 работни дни от получаване на
уведомлението.
(6) В случай, че в срока по ал. 5 клиентът не сключи договор с доставчик от последна
инстанция, доставката на електрическа енергия на клиента се преустановява до сключването
на договор и заплащането на всички дължими суми за извършената доставка, включително за
временно преустановяване и възстановяване на снабдяването.“.
5. Съществуващите ал. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се преномерират съответно на ал. 7, ал. 8, ал. 9,
ал. 10, ал. 11 и ал. 12.
§ 45. Чл. 104е се отменя.
§ 46. В чл. 105, ал. 3 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
§ 47. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „(първично и вторично)“ се заличават.
2. В т. 2 думите „(резерв за заместване)“ се заличават.
3. В т. 6 думите „от бавен (студен) резерв за заместване“ се заличават.
§ 48. В чл. 108, ал. 1 думите „вторично и третично“ се заменят с „автоматично
вторично и ръчно вторично“.
§ 49. Чл. 111, ал. 3 се изменя така:
„(3) Сключените сделки с доставчиците на балансираща енергия, които участват в
автоматично вторично и ръчно вторично регулиране, се уреждат съгласно условията на
договорите с независимия преносен оператор.“.
§ 50. В чл. 116, ал. 3 думите „от бърз (минутен) и/или бавен (студен) резерв за
заместване“ се заменят с думите „от автоматично вторично и ръчно вторично регулиране“.
§ 51. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Участниците на балансиращия пазар трябва да бъдат определени като доставчици
на балансираща енергия от автоматично вторично и ръчно вторично регулиране в
съответствие с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката и тези правила.“.
2. В ал. 2 думите „не по-късно от два работни дни преди началото на периода, за
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който ще ги прилага“ се заменят с думите „до 17:00 ч. на деня, предхождащ периода, за
който ще ги прилага“.
§ 52. В чл. 119 думите „и регистър на координаторите, получили статут на агрегатори,
доставчици на балансиращия пазар“ се заличават.
§ 53. В чл. 121 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 навсякъде думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
2. В т. 5 думата „диспечираните“ се заменя с думата „диспечируемите“.
§ 54. В чл. 123, ал. 1 думата „диспечирания“ се заменя с „диспечируемия.“
§ 55. В чл. 126, ал. 3 думите „и бавен (студен) резерв за заместване“ се заличават.
§ 56. В глава IX „Балансиращ пазар“ наименованието на раздел VI се изменя така:
„Закупуване на разполагаемост за участие в първично регулиране на честотата,
автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности“.
§ 57. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Независимият преносен оператор осигурява резерв за първично регулиране на
честотата, автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на
честотата и обменните мощности от солидарното участие на група агрегати чрез сключени
договори между независимия преносен оператор и регистрираните доставчици на този
резерв въз основа на тръжни процедури.“.
2. Ал. 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „първично регулиране“ се заменят с „първично регулиране на
честотата, автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на
честотата и обменните мощности“.
4. Ал. 5 се изменя така:
„(5) Независимият преносен оператор заплаща на доставчиците на резерв за първично
регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично
регулиране на честотата и обменните мощности цена, определена от тръжния процес за
съответния период на доставка.“.
5. Ал. 6 се изменя така:
„(6) За всеки регулаторен период комисията определя пределна стойност на разходите
на независимия преносен оператор за закупуване на разполагаемост за допълнителни
услуги.“.
§ 58. В глава IX „Балансиращ пазар“ наименованието „Раздел VII Закупуване на
вторичен резерв“ се заличава.
§ 59. В чл. 131 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „вторично регулиране“ се заменят с „първично регулиране на
честотата, автоматично вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на
честотата и обменните на мощности“.
2. Ал. 2 и ал. 3 се отменят.
3. В ал. 4 преди думите „вторично регулиране“ се добавя „автоматично“.
4. Ал. 5 се отменя.
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§ 60. В чл. 132 думите „Необходимият резерв за вторично регулиране“ се заменят с
думите „Необходимата разполагаемост за участие в автоматично вторично регулиране на
честотата и обменните мощности“.
§ 61. В чл. 133 навсякъде думите „резерв за вторично регулиране“ се заменят с
„разполагаемост за участие в автоматично вторично регулиране на честотата и обменните
мощности“.
§ 62. В глава девета „Балансиращ пазар“ раздел VIII „Закупуване и предложения на
балансираща енергия от бърз (минутен) резерв за заместване“ става раздел VII и
наименованието му се изменя така: „Раздел VII Закупуване и предложения на балансираща
енергия от разполагаемост за участие в ръчно вторично регулиране на честотата и обменните
мощности“.
§ 63. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ал. 1 се изменя така:
„(1) Независимият преносен оператор закупува балансираща енергия от
разполагаемост за участие в ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
нагоре при необходимост от възстановяване на разполагаемостта за участие в автоматично
вторично регулиране на честотата и обменните мощности.“.
2. Ал. 2 се изменя така:
„(2) Независимият преносен оператор продава балансираща енергия от
разполагаемост за участие в ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности
надолу при необходимост от възстановяване на разполагаемостта за участие в автоматично
вторично регулиране на честотата и обменните мощности.“.
§ 64. Чл. 135 се изменя така:
„Чл. 135. (1) Източници на балансираща енергия са:
1. диспечируеми обекти на производители;
2. диспечируеми обекти на крайни клиенти на електрическа енергия;
3. диспечируеми агрегирани съоръжения/обекти за производство/потребление на
електрическа енергия.“.
§ 65. В глава IX „Балансиращ пазар“ раздел IX „Приоритетен списък на източниците
на балансираща енергия“, раздел X „Динамични параметри“, раздел XI „Форма на
предоставяне и регистриране на предложения за балансиране“ и раздел XII „Активиране на
предложения за балансиране“ стават съответно раздел VIII, раздел IX, раздел X и раздел XI,
като запазват наименованията си.
§ 66. В чл. 150, ал. 1 думите „необходимия резерв за вторично регулиране и/или“ се
заличават.
§ 67. Чл. 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Дежурният диспечер активира предложение според:
1. реда на подреждане на предложението в приоритетния списък на източниците
балансираща енергия;
2. динамичните параметри на съответния обект и конкретните условия
електроенергийната система при необходимост.“.
(2) По изключение дежурният диспечер може да активира предложение според:
1. динамичните параметри на съответния обект и конкретните условия
електроенергийната система;
2. реда на подреждане на предложението в приоритетния списък на източниците
балансираща енергия.
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(3) В случаите на активиране на предложение по реда, предвиден в ал. 2,
независимият преносен оператор в 7-дневен срок изготвя и представя на комисията доклад за
причините за това.“.
§ 68. В чл. 155, ал. 6 думата „диспечирани“ се заменя с „диспечируеми“.
§ 69. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Т. 2 се изменя така:
„2. небаланс спрямо диспечерска инструкция, определен за всеки производствен
диспечируем блок (централа) или диспечируем потребяващ обект, определен като разлика
между планираното производство съгласно нетната договорена позиция, разпоредената
диспечерска инструкция и реалното производство съгласно нетната измерена позиция;
когато блок на производителя участва в първично регулиране на честотата, автоматично
вторично регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните
мощности или изпълнява диспечерско разпореждане за намаляване на изходната мощност
под необходимата за покриване на количествата съгласно регистрираните му графици, се
приема, че съответният производител няма небаланс;“.
2. В т. 3 думите „първично и/или вторично регулиране на честота и обменни
мощности“ се заменят с „първично регулиране на честотата, автоматично вторично
регулиране на честотата и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности“.
§ 70. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения“:
1. В ал. 2, т. 3 думите „във вторичното регулиране, предоставяне на бавен (студен)
резерв за заместване“ се заменят с „в автоматично вторично регулиране на честотата и/или в
ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „във вторично регулиране“ се заменят с „в автоматично
вторично регулиране на честотата и/или ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности“.
§ 71. Чл. 168, т. 5 се изменя така:
„5. сделки за закупуване на разполагаемост за участие в първично регулиране на
честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности;“.
§ 72. В чл. 171 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ще бъде“ се заменят с думата „е“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията може да дава задължителни указания за процедурата по ал. 2.“.
§ 73. Чл. 174, ал. 4 се изменя така:
„(4) Количеството енергия от активиран небаланс (КЕАН) се определя по формулата:

където:
∑ КЕАСРsb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група b
действително са увеличили производството и/или намалили потреблението си за интервал на
сетълмент s вследствие на активирани предложения от предоставена разполагаемост за
ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности;
∑ КЕАВР+sb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група
b действително са увеличили производството си за интервал на сетълмент s вследствие на
активирано автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране нагоре;
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∑ КЕАВР-sb е сумарното количество енергия, с което обектите на балансираща група
b действително са намалили производството за интервал на сетълмент s вследствие на
активирано автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране надолу;
∑ КЕРП+sb е сумарното количество енергия от разпоредено предложение нагоре, с
което обектите на балансираща група b са увеличили производството си или са намалили
потреблението си за интервал на сетълмент s вследствие на активирани предложения за
балансиране нагоре;
∑ КЕАЗ-sb е сумарното количество енергия от разпоредено предложение надолу, с
което обектите на балансираща група b са намалили производството или са увеличили
потреблението си за интервал на сетълмент s вследствие на активирани предложения за
балансиране надолу.“.
§ 74. В чл. 175 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от вторично регулиране и бавен (студен) резерв за заместване“ се
заличават.
2. В ал. 2 думите „от вторично регулиране и бавен (студен) резерв за заместване“ се
заличават.
§ 75. В чл. 176 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от третично регулиране“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „от третично регулиране“ се заличават.
§ 76. Чл. 177, ал. 3 се изменя така:
„(3) При липса на данни, необходими за изготвяне на дневното извлечение за
сетълмент в срока по ал. 2, по причини, за които не отговаря независимия преносен оператор,
извлечението се изготвя в рамките на 3 работни дни от момента на получаване на данните.“.
§ 77. В чл. 183 думите „за измерване на количествата електрическа енергия“ се
заменят с „по чл. 83, ал 1, т. 6 от Закона за енергетиката“.
§ 78. В приложението към чл. 105, ал. 4 „Методика за определяне на цени на
балансираща енергия“ се правят следните изменения и допълнения“:
1. В чл. 7 от формулата елементът „KEACPsk“ се заличава, след думата „където“
думите „KEACPsk е действителното количество енергия от активиран студен резерв от
участник k за период на сетълмент s, MWh“ се заличават, а след думите „КЕАВР+sк е
количеството енергия от активиран“ думите „първичен и/или вторичен резерв“ се
заменят с „резерв за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и
ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности“.
2. В чл. 8 след думите „КЕАВР-sк е количеството енергия от активиран“ думите
„първичен и/или вторичен резерв“ се заменят с „резерв за първично регулиране на
честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и
обменните мощности“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 79. Тези правила влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
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