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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Определения и правила за тълкуване 

1. С тези „Общи принципи за разпределяне на небалансите” се уреждат условията, при които 

участници на пазара на електрическа енергия могат да станат членове на стандартната 

балансиращата група с координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД и основните принципи за 

разпределяне на общия небаланс на групата между отделните членове на групата. 

2. Координатор на стандартна балансираща група е „Електрохолд Трейд“ ЕАД, еднолично 

акционерно дружество вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 

113570147, с адрес на управление гр. София, п.к. 1000, пл. „Позитано“ №2, ет. 7 и 

притежаващо, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране Лицензия за 

търговия с електрическа енергия № Л-191-15/04.07.2005 г., изменена от КЕВР с решение 

№ И1-Л-191/09.07.2012 г., с правата и задълженията, свързани с дейността Координатор на 

стандартна балансираща група. 

3. Под-координатор – лицензиран търговец на електрическа енергия, притежаващ права и 

задължения, свързани с дейността координатор на балансираща, с текущ статус активен в 

регистъра на „ЕСО“ ЕАД и изпълнил условията за присъединяване към стандартната 

балансираща група с Координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД. 

4. Член, или Участник, в стандартната балансираща група, е търговски участник на пазара на 

електрическа енергия (краен клиент, производител, търговец на електрическа енергия, 

или под-координатор), регистриран на пазара на балансираща енергия при ЕСО, 

притежаващ статус „активен” и изпълнил условията в тези „Общи принципи за 

разпределяне на небалансите” и сключил Договор за участие в балансираща група с 

координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД. 

5. В текстовете по-долу „Общи принципи за разпределяне на небалансите” ще се наричат за 

краткост „Общи принципи”, членовете на балансиращата група с координатор 

„Електрохолд Трейд“ ЕАД ще се наричат за краткост „членове” , или „участници“, 

„Електрохолд Трейд“ ЕАД ще се нарича за краткост „координатор“, а балансиращата група 

с координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД ще се нарича „група”. 

6. Стандартна балансираща група е група от търговски участници по чл. 100, ал. (1), извън 

посочените лицензирани дружества по чл. 39, ал. (1), т. 2, 3 и 7 от ЗЕ, които сключват сделки 

с електрическа енергия при свободно договорени цени, към която се прилагат общите 

условия на балансиране съгласно действащите ПТЕЕ. 

7. Пряк член е обект на търговски участник, за който може да бъде сключен договор с повече 

от един доставчик/клиент, като отговорността за балансиране е прехвърлена само на един 

от тях, регистриран като координатор на балансираща група. Всеки пряк член на 

балансиращата група закупува електрическа енергия за своите обекти чрез регистрирането 

на един или няколко индивидуални търговски графици за доставка в системата за 

администриране на пазара на ЕСО. Търговският участник има право да възложи на 

координатора известяването на търговските графици за доставка или самостоятелно да 

извършва известяването, след получен идентификационен код от независимия преносен 

оператор. 

8. Непряк член е обект на търговски участник, за който не се известяват индивидуални 

графици за доставка към независимия преносен оператор и участникът е прехвърлил 

отговорността за балансиране и доставка на електрическа енергия за съответния обект на 

координатора на балансиращата група. Всеки непряк член закупува електрическа енергия 

за своите обекти чрез регистрирането на търговски график за доставка като част от общия 

график на дадена група непреки членове, включени в състава на балансиращата група на 

координатора. Координаторът поема отговорността за регистриране на търговските графици 

на отделните групи непреки членове в системата за администриране на пазара на ЕСО 

съгласно изискванията на ПТЕЕ. 
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9. Групов ефект – ефект на намаление на индивидуалните разходи за балансиране на 

членовете на групата в следствие на участие в групата. 

10. Договор за участие в балансираща група е договор, който урежда индивидуалните 

условия за включване, участие, изключване на Участник от стандартната балансираща група 

с Координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД. 

11. Страна по Договора за участие в балансираща група са Координатора или Участника, 

наричани по-долу заедно Страните. 

12. Комбиниран договор е договор за комбинирани услуги съгласно ПТЕЕ, по силата на който 

участникът в балансиращата група, освен електрическата енергия и разходите за 

балансиране, заплаща и всички други цени за мрежови услуги, такси и добавки на 

Координатора съгласно приложимото законодателство. 

13. ПТЕЕ – Правила за търговия с електрическа енергия, приети от Комисията за енергийно и 

водно регулиране по предложение на енергийните предприятия и последно обнародвани в 

Държавен вестник. Правилата се публикуват на интернет страниците на енергийните 

предприятия и комисията. 

14. ЕСО – Електроенергиен системен оператор ЕАД. Дружеството, изпълняващо функциите на 

оператор на електропреносна мрежа (Независим преносен оператор), което осъществява 

пренос на електрическа енергия по електропреносна мрежа и отговаря за нейната 

експлоатация, поддръжка и развитие на дадена територия и за взаимовръзките й с други 

мрежи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на мрежата да покрива 

разумни искания за пренос на електрическа енергия. Дружеството изпълнява и функциите 

на оператор на пазара на електрическа енергия и е отговорно за администриране на 

сделките с електрическа енергия и пазара на балансираща енергия. 

15. БНЕБ – Българска независима енергийна борса 

16. КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране 

17. Съществена неблагоприятна причина – настъпването на промени в пазарния модел, 

нормативната уредба, методики на ценообразуване и регулирани квоти, модел и начин на 

търговия през БНЕБ, размер на приложими такси и добавки, вкл. незатваряне на търговски 

позиции на участниците в групата, промяна на периода на сетълмент, и/или на начина на 

изчисляване на цените на балансиращата енергия на ЕСО, резки промени в цените на 

пазара на едро на електрическа енергия, липса на ликвидност, отпадане на производствени 

мощности и аварии на системни електропроводи, въвеждане на извънредно положение 

и/или извънредна епидемиологична обстановка и др., които промени заедно и/или 

поотделно, могат съществено да повлияят на небалансите в балансиращата група, и на 

изпълнението на задълженията на Координатора. 

18. ЗЕ –Закон за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.), заедно с всички последващи 

изменения и допълнения.  

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, РЕД ЗА ПРОМЯНА И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИТЕ 

ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ 

Чл. 2. Тези Общи принципи влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на 

„Електрохолд Трейд“ ЕАД. 

Чл. 3. Общите принципи са предоставени на Комисията за енергийно и водно регулиране при 

процедурата по допълнение на издадената Лицензия за търговия с електрическа енергия № Л-191-

15/04.07.2005 г., изменена от КЕВР с решение № И1-Л-191/09.07.2012 г. на „Електрохолд Трейд“ ЕАД с 

правата и задълженията на Координатор на стандартна балансираща група. 

Чл. 4.  

(1) „Електрохолд Трейд“ ЕАД в качеството си на координатор на балансираща група има право да 

изменя и допълва тези Общи принципи. 
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(2) При всяка промяна, и/или допълнение на общите принципи, „Електрохолд Трейд“ ЕАД 

актуализира публикуваните общи принципи и уведомява всички членове на балансиращата група чрез 

съобщение на интернет страницата си, не по-рано от 30 дни от датата на влизане в сила. 

Чл. 5. Прекратяване действието на тези общи принципи става при оттеглянето или отстраняването 

на „Електрохолд Трейд“ ЕАД от пазара на балансираща енергия съгласно ПТЕЕ. 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В БАЛАНСИРАЩА ГРУПА 

Чл. 6. Условията за участие в балансиращата група за краен клиент, производител, търговец на 

електрическа енергия или под-координатор, регистрирани на пазара на електрическа енергия, са 

следните: 

1. липса на просрочени задължения към настоящия си координатор; 

2. липса на просрочени задължения към настоящия си доставчик; 

3. липса на просрочени задължения към съответния мрежови оператор; 

4. липса на просрочени задължения към Фонд Сигурност на електроенергийната система; 

5. липса на просрочени задължения към Българска независима енергийна борса; 

6. не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация; 

7. изпълнение на условията на координатора за финансово гарантиране на сделките с 

електрическа енергия и условия за управление на риска; 

8. спазване на изискванията в ПТЕЕ за участие на свободен пазар. 

Чл. 7.  

(1) След изпълнение на условията по чл. 6 и потвърждение от страна на Координатора, Участникът: 

1. декларира съгласието си за участие в балансиращата група на координатора; 

2. предоставя Удостоверение за липса на задължения от настоящия си координатор и/или 

доставчик; 

3. декларира, че има сключен договор за мрежови услуги със съответния мрежови оператор; 

4. посочва обектите, с които ще участва в групата; 

5. посочва дали ще бъде пряк или непряк член на групата; 

6. посочва дали ще сключва комбиниран договор; 

7. предоставя допълнителна информация, изискана от Координатора. 

(2) В приложение към заявлението, участникът посочва регистрираните при съответния оператор 

обекти, с които ще бъде член на балансиращата група, както и допълнителни данни съгласно 

индивидуалния договор за участие в балансиращата група. 

(3) Данните за измервателната група на всеки обект трябва да бъдат изрично валидирани 

(потвърдени) от съответният собственик на измервателната група (оператор на съответната мрежа – 

преносна или разпределителна). 

(4) Под-координаторите участват в балансиращата група на Координатора съгласно чл. 56в, 

ал. (6) и чл. 99, ал. (1), т. 7 и ал. (2) от ПТЕЕ за прилагане на общ финансов сетълмент на стандартни 

балансиращи групи и на база на индивидуалните договори за балансиране с Координатора. 

Чл. 8.  

(1) Координаторът може да поиска от участника допълнителна информация необходима за целите 

на финансово гарантиране на сделките и управление на риска. 

(2) При потвърждение от страна на Координатора, Координаторът и Участникът подписват 

индивидуален договор за участие в балансиращата група . 

(3) В случай, че Участник е включен ефективно в състава на балансиращата група на Координатора 

от съответния мрежови оператор съобразно разпоредбите и сроковете, посочени в ПТЕЕ, но няма 



Този документ е собственост на „Електрохолд Трейд“ ЕАД. Забранено е възпроизвеждането, копирането, промяната, 
разпространението, репродукцията, предаването, използването на настоящия документ, или част от неговото съдържание без 
изричното съгласие и разрешение на автора. 

|   5 / 11 

действащ  договор с Координатора, или предишния договор с Координатор е изтекъл, и не е 

осъществена ефективна смяна на Координатора, се прилагат следните условия: 

1. Координаторът няма задължение да доставя електрическа енергия на Участника; 

2. Координаторът няма задължение да изкупува електрическа енергия от Участника; 

3. Цялото количество измерена електрическа енергия за обектите на Участника се приема за 

енергиен небаланс (излишък и/или недостиг); 

4. Количествата електрическа енергия – енергиен небаланс (излишък и/или недостиг) се 

уреждат между Координатора и Участника по цени за недостиг при крайни клиенти, по цени 

за излишък при производители и по цени за излишък/недостиг при търговци и под-

координатори. 

(4) Под-координаторите, включени в състава на балансиращата група на Координатора нямат право 

да поемат отговорността за балансиране на други търговци на електрическа енергия и/или 

координатори на балансиращи групи, без изричното писмено съгласие на Координатора и без 

актуализиране на гаранционното обезпечение. 

(5) В случай че Под-координатор, включен в състава на балансиращата група на Координатора, е 

поел отговорността за балансиране на друг търговец на електрическа енергия, и/или координатор на 

балансираща група без изричното писмено съгласие на Координатора, същият урежда небалансите си 

с Координатора по цени на балансираща енергия на ЕСО. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 9. Задължения на Координатора 

1. Да предоставя на всеки пряк член на групата, който има задължение да регистрира 

индивидуални търговски графици за доставка информация за индивидуалния му небаланс, 

за всеки период на сетълмент. 

2. Да предоставя на всеки пряк член на балансиращата група информация за индивидуалната 

му цена за балансиране при излишък и недостиг за всеки период на сетълмент. 

3. Да предоставя обобщена информация за измерените количества електрическа енергия на 

обектите на участника, с които участва в балансиращата група на координатора, в случай че 

такава информация е предоставена от съответния мрежови оператор. 

4. Да информира членовете на балансиращата група за промени в нормативната база 

свързани с пазара на електрическа енергия, както и за настъпването на Съществена 

неблагоприятна причина, които оказват съществено влияние върху договорните 

взаимоотношения между Координатора и отделните членове. 

5. Да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на сделките с балансираща енергия 

пред ЕСО, както и да заплаща разходите за балансиране на балансиращата група съгласно 

условията и изискванията на ПТЕЕ. 

6. Да поддържа необходимите ИТ системи, материално-технически и административни 

ресурси за управление на балансиращата група. 

Чл. 10. Права на координатора 

1. Да получава редовно и навреме информация от участниците за предстоящи промени в 

потреблението на електрическа енергия на членовете на балансиращата група, в следствие 

на ремонт, профилактика, преструктуриране на производство, въвеждане, извеждане на 

мощности, аварийни събития и други, оказващи съществено влияние върху 

потреблението/производството и/или небалансите на търговците и под-координаторите. 

2. Да отправя искане към членовете на балансиращата група за коригиране на дневните 

графици за доставка в деня преди доставката, или в деня на доставката, съгласно 

индивидуалните договори за балансиране. 

3. Да следи за изпълнение на изискванията към членовете на групата за финансово 

гарантиране на сделките с електрическа енергия. 
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4. Да възстановява разходите си, свързани с изпълнение на дейността Координатор на 

балансираща група, които биват: 

(i) Финансови разходи: разходи свързани с изпълнението на изискванията за координатор 

на балансираща група съгласно ПТЕЕ: сключване на договор и поддържане на 

изискуемо салдо в специална сметка за балансиране, разходи по банкови трансакции, 

издаване на банкови гаранции, и други финансови разходи; 

(ii) Материално-технически: разходи свързани с покупката на компютърна и 

комуникационна техника, софтуер за получаване на данни и анализ на потреблението, 

изчисление и разпределение на небалансите, изготвяне на прогноза, и други. 

(iii) Административни: разходи свързани с поддържането на необходимия персонал и 

квалификация за изпълнение на задълженията като Координатор. 

5. Разходите на координатора по чл. 10, т. 4 се приспадат от ефекта на балансиране съгласно 

индивидуалните договори за балансиране. 

6. Координаторът има право да не разпределя групов ефект между участниците в 

балансиращата група при настъпване на съществена неблагоприятна причина, посочена в 

Чл. 1, т. 17 като изпраща съответното уведомление до участниците. 

7. Координаторът има право да изисква от под-координаторите доказателства за сключени 

договори за покупка на електрическа енергия адекватни на агрегрирания размер на 

продажбите на под-координатора за бъдещ период на доставка и при необходимост да 

изисква допълнително гаранционно обезпечение с цел управление на риска. 

8. При отказ от страна на Под-координатор за предоставяне на информацията по т. 7 по-горе, 

или при непредоставяне на актуализирано обезпечение по т. 7 по-горе след отправено 

искане от Координатора, Координаторът има право да подаде искане до ЕСО за 

отстраняване на Под-координатора от групата. 

Чл. 11. Задължения на член на балансиращата група: 

1. Преките членове изпращат прогнозен график за доставка на Координатора в указания срок 

и съгласно условията на сключения индивидуален договор с Координатора. 

2. Преките членове изготвят максимално точен прогнозен график за доставка въз основа на 

очаквана реална консумация на своите обекти, без да се водят от спекулативни мотиви при 

участието си в балансираща група на Координатора 

3. Членовете на групата следва да спазват указанията на Координатора за изготвяне на 

прогнозни графици за доставка. 

4. Членовете на групата информират своевременно Координатора за възникнали съществени 

промени в потреблението/производството преди и по време на реално изпълнение на 

текущия ден на доставка, които могат да окажат влияние върху небалансите. 

5. Членовете на групата заплащат редовно и в срок разходите за електрическа енергия на 

Координатора, както и всички други дължими суми за мрежови услуги, такси и добавки. 

6. Членовете на групата изпълняват изискванията на Координатора за финансово гарантиране 

на сделките с електрическа енергия. 

7. Под-координаторите се задължават да поддържат затворена позиция по търговски графици 

за доставка (вътрешни и външни), с грижата на добър търговец, без да се водят от 

спекулативни мотиви и без да увреждат интереса на Координатора при участието си в 

балансиращата група на Координатора. 

8. Под-координаторите се задължават да информират Координатора по електронна поща 

незабавно от момента на узнаване при пълна, или частична невъзможност за затваряне на 

търговска позиция преди доставката. 

9. При искане от страна на Координатора, под-координаторите предоставят на Координатора 

допълнителна информация за затворена търговска позиция, наличие на достатъчна 

ликвидност за управление на позицията и покриване на доставките. 
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10. При невъзможност за затваряне на търговската позиция в три последователни дни на 

доставка, търговците на електрическа енергия и под-координаторите са длъжни незабавно 

да информират ЕСО с оглед иницииране на процедурата по чл. 68 от ПТЕЕ с цел запазване 

на сигурността на снабдяването. 

Чл. 12. Права на член на балансиращата група 

1. Членовете на балансиращата група получават намаление на разходите за балансиране чрез 

ефект на групата, въз основа на тези Общите принципи и на база на индивидуалните 

договори за балансиране. 

2. Преките членовете на балансиращата група получават информация от Координатора за: 

(i) индивидуалния измерен небаланс за всеки период на сетълмент; 

(ii) обобщен месечен индивидуален небаланс; 

(iii) индивидуалните цени на балансираща енергия при излишък или при недостиг за всеки 

период на сетълмент; 

(iv) сумите за уреждане на небалансите с координатора при излишък или недостиг за всеки 

период на сетълмент; 

(v) обобщени месечни суми за уреждане на индивидуалните небаланси с координатора; 

(vi) обща сума на намалението на индивидуалните разходи за балансиране спрямо ЕСО. 

3. Непреките членове на балансиращата група получават информация от координатора за: 

(i) месечните количества измерена електрическа енергия, поотделно за обектите, с които 

участват в балансиращата група на координатора; 

(ii) общото месечно количество измерена електрическа енергия за всички обекти, включени 

в състава на балансиращата група на координатора; 

(iii) месечната сума на задълженията за електрическа енергия, по отделно за обектите, с 

които участват в балансиращата група на координатора; 

(iv) общата месечна сума на задълженията за електрическа енергия за всички обекти, 

включени в състава на балансиращата група на координатора. 

4. Под-координаторите получават информация от Координатора за: 

(i) индивидуалния регистриран небаланс за всеки период на сетълмент; 

(ii) обобщен месечен индивидуален небаланс; 

(iii) индивидуалните цени на балансираща енергия при излишък или при недостиг за всеки 

период на сетълмент; 

(iv) сумите за уреждане на небалансите с координатора при излишък или недостиг за всеки 

период на сетълмент; 

(v) обобщени месечни суми за уреждане с координатора; 

(vi) обща сума на намалението на индивидуалните разходи за балансиране спрямо ЕСО; 

(vii) друга информация съгласно индивидуалните договори за балансиране. 

V. ПРИНЦИПИ НА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ И МЕТОДИКА НА ИЗЧИСЛЕНИЕ 

Чл. 13. Групов ефект на балансиране 

(1) В случай че броят на участниците в стандартната балансираща група е по-голям от един, се 

създават условия за формиране на групов ефект от нетиране на небалансите между отделните 

участници. 

(2) Когато всички участници в групата в даден период на сетълмент са с еднаква посока на 

отклонение: положителна или отрицателна, не възниква групов ефект. 

(3) Когато един или повече от участниците са в различна посока на отклонение в даден период на 

сетълмент, възниква групов ефект, т.е. намаление на общия измерен небаланс на групата спрямо 

случаите, в които всеки член на групата се балансира сам, директно от ЕСО. 
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(4) Ефектът на групата се разпределя въз основа на следните принципи и при спазване на следните 

условия: 

(i) изчисление на индивидуалните небаланси на участниците за всеки период на 

сетълмент; 

(ii) разпределяне на груповия ефект на база индивидуалните небаланси; 

(iii) отчитане на индивидуалната точност на прогнозната на участника; 

(iv) разпределяне на груповия ефект от балансиране между преките членове в групата; 

(v) отчитане условията на индивидуалните договори за балансиране. 

(5) Разходите за балансиране на всеки отделен член на балансиращата група не може да 

надвишават индивидуалните разходи за балансиране, в случай че този член се балансира сам, 

директно от ЕСО, освен в случаите на неизпълнение на договорите между Координатора и Участника, 

от страна на Участника. 

Чл. 14. Общи положения на Методиката за изчисление на небалансите 

(1) Небалансите на групата се определят на база агрегираните небаланси (излишък или недостиг) 

на всички участници в балансиращата група на координатора за всеки период на сетълмент. 

(2) Небалансът на координатора в даден период на сетълмент е или положителен, или отрицателен 

и се определя на база данни от ЕСО. 

(3) Небалансът на координатора е положителен, когато сумата от количествата положителни 

небаланси на участниците в групата е по-голяма от сумата на количествата отрицателни небаланси за 

даден период на сетълмент. 

(4) Небалансът на координатора е отрицателен, когато сумата от количествата положителни 

небаланси на участниците в групата е по-малка от сумата на количествата отрицателни небаланси за 

даден период на сетълмент. 

(5) Абсолютен небаланс е сумата на абсолютните стойности на положителните и отрицателните 

небаланси на всички членове на групата за всеки период на сетълмент. 

(6) Небалансът на всеки пряк член е положителен, когато сумата от количествата на положителния 

и отрицателния небаланс за даден период на сетълмент е положително число. 

(7) Небалансът на всеки пряк член е отрицателен, когато сумата от количествата на положителния 

и отрицателния небаланс за даден период на сетълмент е отрицателно число. 

(8) Небалансът на всеки под-координатор е положителен, когато сумата от количествата на 

положителния и отрицателния небаланс за даден период на сетълмент е положително число. 

(9) Небалансът на всеки под-координатор е отрицателен, когато сумата от количествата на 

положителния и отрицателния небаланс за даден период на сетълмент е отрицателно число. 

Чл. 15. Изчисление и разпределение на небалансите между членовете на групата 

(1) За всеки период на сетълмент, Координаторът разпределя финансовия ефект от нетиране на 

небалансите между преките членове на балансиращата група и Координатора на база коефициент за 

споделяне на ефекта между Координатора и участниците, преки членове на групата и съгласно 

индивидуалните договори за балансиране. 

(2) Координаторът разпределя ефекта от нетиране на небалансите с Под-координаторите на база 

на индивидуалните договори за балансиране. 

VI. ФАКТУРИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ 

Чл. 16. След изтичане на календарния месец и до три работни дни от получаване на всички 

необходими данни, Координаторът извършва изчисление съгласно чл. 15. 
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Чл. 17. След изтичане на календарния месец, Координаторът издава на всеки пряк член на 

балансиращата група и под-координатор финансов сетълмент, протокол и данъчна фактура на база на 

количеството енергия по индивидуален небаланс. 

Чл. 18. След изтичане на календарния месец, Координаторът издава на всеки непряк член на 

балансиращата група данъчна фактура и приложение към нея, на база информацията от съответните 

мрежови оператори. 

Чл. 19. Координаторът издава обща фактура, в случаите когато член групата е сключил комбиниран 

договор с координатора, при спазване на изискванията и сроковете съгласно законовата рамка, 

съдържаща: 

(i) дължима сума за количество енергия по индивидуален небаланс за начисление, в 

случаите когато това е приложимо; 

(ii) дължима сума за активна електрическа енергия; 

(iii) дължима сума за мрежови услуги, приложими такси и добавки; 

(iv) акциз и ДДС. 

Чл. 20. Издадената фактура се изпраща от Координатора на Участника на официалния електронен 

адрес за фактури, посочен от Участника и/или по куриер на адреса на Участника. За дата на получаване 

се счита датата на изпращане на фактурата по електронна поща, като неполучаването на фактурата 

не освобождава Участника от задължението да заплати дължимата сума в срок. 

Чл. 21. Всеки член на групата заплаща дължимите суми по фактурата съгласно сроковете посочени 

в индивидуалния договор с координатора. Всеки член изпада в забава, в случай че не извърши 

плащанията в срок, съгласно индивидуалния договор за балансиране с Координатора. 

Чл. 22. В случай на забава на плащането от страна на члена на групата, същият дължи лихва по 

силата на индивидуалния договор с координатора за времето от настъпване на падежа за плащане до 

деня на постъпване на плащането по сметката на координатора. 

Чл. 23. В случай че член на групата просрочи свое задължение, Координаторът може да изпрати 

известие до съответния мрежови оператор за временно преустановяване на захранването с 

електрическа енергия и изключване от балансиращата група. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО 

Чл. 24.  

(1) Прекратяването участието на Участник (член) на групата е възможно в следните случаи: 

(i) по искане на член на групата; 

(ii) по искане от страна на Координатора; 

(iii) по искане на ЕСО, съответния мрежови оператор, или друг компетентен орган поради 

неизпълнени задължения на съответен член на групата, и/или при неспазване на 

нормативната рамка; 

(iv) в случай на прекратяване на регистрацията на Участника на пазара на електрическа 

енергия, включително и отстраняването му от ЕСО; 

(v) при стартиране на процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

участника; 

(2) Участникът отговаря за нанесени вреди на Координатора в следствие на непокрита търговска 

позиция, предизвикан небаланс, отстраняване от пазара на електрическа енергия, които са довели до 

неплатени разходи за балансираща енергия, както и до други допълнителни разходи за Координатора. 

(3) В случай на отстраняване на Под-координатор от пазара на електрическа енергия от страна на 

ЕСО или при непокриване на търговска позиция на Под-координатора, крайните клиенти на под-

координатора поемат своят дял от небалансите съгласно чл. 62, ал. 6 от ПТЕЕ към Координатора. 
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Чл. 25. В случаите, когато прекратяването е по искане от член на групата, той подава уведомление 

към Координатора за прекратяване на участието му в групата съобразно сроковете посочени в 

индивидуалния договор за участие в балансиращата група с Координатора. 

Чл. 26. Координаторът може да поиска от Участника допълнително финансово обезпечение под 

формата на паричен депозит, банкова гаранция, или авансово плащане за стойността на два месеца 

за покриване на текущи задължения за доставка и балансиране, до датата на ефективно изключване 

от групата. 

Чл. 27. Координаторът издава и предоставя на участника Удостоверение за липса на задължения 

след като същият е погасил всички текущи задължения към координатора, включително задължения 

за доставка през месеца, предхождащ месеца на ефективно изключване от балансиращата група. 

VIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Чл. 28.  

(1) Координаторът и Участникът се задължават да не разкриват, без изричното писмено съгласие на 

насрещната Страна, условията на сключения между тях Договор за участие в балансираща група и 

всякаква друга информация, свързана с него, или предоставена от Страна по Договора за участие в 

балансираща група или с нейно съгласие, с изключение на случаите по ал. (2). 

(2) Всяка от Страните по Договора за участие в балансираща група може да предоставя на трети 

лица информация по ал. (1) само, в случай че: 

1. това е необходимо с цел да бъде спазен закон, наредба или правило на оператор на 

система, контролен орган, съдопроизводство; 

2. третите лица, на които се предоставя информацията са счетоводители, одитори, данъчни, 

финансови или юридически консултанти на предоставящата Страна, при условие че 

предоставянето се извършва при условия на сключено споразумение за конфиденциалност 

между предоставящата Страна и лицата, получаващи информацията. 

(3) В случаите по ал. (2), т. 1, Страната, която е длъжна да предостави информация, полага, 

доколкото е възможно и законово допустимо, всички усилия, за да предотврати или ограничи 

разкриването на информация и е длъжна в 3 (три) дневен срок от искането за предоставяне на 

информация да уведоми насрещната Страна за вида и обема на предоставената информация. 

(4) „Електрохолд Трейд“ ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото 

българско и европейско законодателство. „Електрохолд Трейд“ ЕАД има утвърдена Политика за 

защита на личните данни на клиентите, която е достъпна на уеб сайта на дружеството. 

(5) Всяка от Страните по Договора за участие в балансираща група се съгласява, че ще обработва 

личните данни („Лични данни“), посочени в Договора за участие в балансираща група, на служителите-

контактни лица на другата Страна само и единствено за целите на обмен на данни и информация по 

Договора за участие в балансираща група, като никоя от Страните няма право да обработва Лични 

данни за други цели. 

(6) Всяка от Страните по Договора за участие в балансираща група се съгласява, да полага 

дължимата грижа за събирането и съхранението на личните данни на лицата при стриктното спазване 

на разпоредбите на националното и европейското законодателство. 

(7) Всяка от Страните по Договора за участие в балансираща група се съгласява, че ще прилага 

подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на обработването на 

личните данни другата Страна, неговите представляващи и контактни лица по Договора за участие в 

балансираща група. 

(8) Всяка от Страните по Договора за участие в балансираща група се задължава да уведоми 

другата в случай: 
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(i) на каквито и да е дейности по разследване, предприети от надзорен орган по защита на 

личните данни по отношение на дейността ѝ по обработване на Лични данни за целите 

на изпълнение на Договора за участие в балансираща; 

(ii) че установи, че не е в състояние да изпълнява задълженията си относно обработването 

и защита на личните данни на другата Страна; 

(iii) че установи каквото и да е нарушение на сигурността на обработването на Личните 

данни. 

(9) В случаите на нарушение на разпоредбите по Чл. 28, всяка от Страните по Договора за участие 

в балансираща група има право да предяви искания за неустойки за претърпени вреди. 

Чл. 29. При противоречие между Общите принципи за балансиране и индивидуалния договор за 

балансиране с предимство се прилагат условията на индивидуалния договор за балансиране, 

сключени между Координатора и Участниците. 

Тези Общи принципи за разпределяне на небалансите на стандартната балансираща група с 

Координатор „Електрохолд Трейд“ ЕАД са изменени 04.03.2021 г. и влизат в сила от 04.04.2021 г. 


