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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

НА ДОГОВОРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СПЕЦИАЛНА БАЛАНСИРАЩА 

ГРУПА НА КРАЕН СНАБДИТЕЛ С КООРДИНАТОР 

„ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ" АД 

(ОБЩИ УСЛОВИЯ) 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел I 

Въведение 

Чл.1 (1) “Електрохолд Продажби“ АД е търговско дружество с ЕИК 175133827, седалище и адрес 

на управление - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 140, осъществяващо лицензионните дейности 

„обществено снабдяване с електрическа енергия " и координатор на специалната балансираща 

група на крайния снабдител (КС), съгласно Лицензия № Л- 135-17/29.11.2006 г., издадена от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). 

(2) “Електрохолд Продажби“ АД е вписано в публичния регистър на Електроенергийния системен 

оператор (ЕСО), като координатор на специална балансираща група на КС, съгласно Правилата 

за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), под код със статус „активен". 

Чл.2 (1) Настоящите Общи условия уреждат основните положения на договорите за участие в 

специалната балансираща група на КС с координатор “Електрохолд Продажби“ АД. Същите 

регламентират условията за участие в балансиращата група, отговорността за балансиране на 

търговските участници и принципа за разпределение на общия небаланс между отделните 

членове в групата. 

(2) Настоящите Общи условия са одобрени от управителния съвет на “Електрохолд Продажби“ 

АД с Решение № 19 от 25.10.2013 г. 

Раздел II 

Понятия и определения 

Чл.3. По смисъла на ПТЕЕ и тези общи условия: 

1. „Търговски участници" са производителите на електрическа енергия, търговците на 

електрическа енергия, крайни клиенти, общественият доставчик на електрическа енергия, 

крайните снабдители на електрическа енергия,независимият преносен оператор, 

операторите на електроразпределителните мрежи, доставчици от последна инстанция, 

разпределителни предприятия на тягова електрическа енергия. 

2. „Краен снабдител" е енергийно предприятие, което изкупува електрическа енергия, 

произведена от възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано 

производство на електрическа и топлинна енергия от производители, присъединени към 

електроразпределителната мрежа на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД. 

3. „Балансираща група" (БГ) - регистрира се от независимия преносен оператор. Формира 

се с цел агрегиране на небалансите на търговските участници в групата и смекчаване на 

икономическите последици от цените на балансиращата енергия. Балансиращите групи 

са стандартни, комбинирани и специални балансиращи групи, към които ЕСО прилага 
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еднакви принципи за балансиране. Балансиращата група на КС е една от специалните 

балансиращи групи (СпБГ). 

4. „Координатор на балансираща група" е лице, което съгласно издадената му лицензия 

носи отговорност пред ЕСО за небаланса на балансиращата си група и преразпределя 

този небаланс между своите членове. “Електрохолд Продажби“ АД е Координатор на 

специалната балансираща група на КС. 

5. „Членове на специалната балансираща група на КС" са производители на 

електрическа енергия от възобновяеми източници и от централи с комбиниран цикъл на 

производство, чиято енергия крайният снабдител изкупува, когато същите не са избрали 

друг координатор на балансираща група. 

6. „Балансиране" на търговски участник е компенсирането на разликата между измерените 

количества потребена енергия и прогнозните количества по графиците за потребление. 

7. „Сетълмент / Небаланс" е остойностената разлика между прогнозен и измерен товаров 

профил по цени на балансиращия пазар. Небалансът на координатор на балансираща 

група се определя на база нетна договорена и нетна измерена позиция. 

Раздел III 

Страни 

Чл.4 Страни по настоящите Общи условия на договорите за участие в специална балансираща 

група на краен снабдител с координатор “Електрохолд Продажби“ АД са: 

1. “Електрохолд Продажби“ АД, в качеството си на краен снабдител и Координатор на 

специалната балансираща група, съгласно лицензия, издадена от ДКЕВР, от една страна, 

и 

2. Производители на електрическа енергия, които отговарят на условията за участие в 

специалната балансираща група на КС по смисъла на настоящите Общи условия от 

друга страна. 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Чл.5 (1) Право на участие в специалната балансираща група на краен снабдител има всеки 

производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и 

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, който е 

присъединен само към електроразпределителната мрежа на лицензионната територия на 

„Електрохолд Продажби“ АД, сключил е договор за изкупуване на произведената от него 

електрическа енергия с КС и отговаря на едно от следните условия: 

1. инсталираната му мощност е до 30 kW, или 

2. присъединен е към мрежа ниско напрежение, без инсталирани средства за търговско 

измерване за почасово отчитане на произведената електрическа енергия, или 

3. инсталираната му мощност е над 30 kW и същият не е избрал друг координатор на 

балансираща група. 

(2) Настоящите ОУ пораждат действие за страните от момента на възникване на условията по 

ал. 1 без да е необходимо изрично писмено приемане. 
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ГЛАВА ТРЕТА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Раздел I 

Права и задължения на членовете на специалната балансираща група на краен 

снабдител 

Чл.6 (1) Производителите имат право да издават фактури на КС по протокол въз основа на 

отчетите по регистри на средствата за търговско измерване и по утвърдени от ДКЕВР 

преференциални цени, в съответствие с действащите договори за изкупуване на електрическа 

енергия. 

(2) Производителите, в качеството си на членове на балансиращата група, се задължават да 

заплащат цена за балансиране по издадени от координатора фактури. 

(3) Производителите са длъжни своевременно да уведомяват координатора на СпБГ за график 
на планови производствени прекъсвания в дейността им, настъпили производствени аварии и 
периода на тяхното отстраняване, както и за всички други събития, които могат да окажат 
съществено влияние върху произведената електрическа енергия. 
 
(4) Членовете на БГ не изпращат на координатора на специалната балансираща група 

ежедневни почасови графици за производство. 

Раздел II 

Права и задължения на “Електрохолд Продажби“ АД 

Чл.7 “Електрохолд Продажби“ АД се задължава: 

1. Да заплаща на производителите количествата електрическа енергия, фактурирани по 

протокол въз основа на отчетите по регистри на средствата за търговско измерване в 

съответствие с договорите за изкупуване и по реда на настоящите Общи условия; 

2. Да поеме служебно пред ЕСО отговорността за балансиране на участниците в 

балансиращата група; 

3. Да разработи и публикува на страницата си в интернет „Общи принципи за разпределение 

на небалансите в рамките на балансиращата група", в съответствие с ПТЕЕ; 

4. Да разпределя общия небаланс между отделните членове в групата съобразно 

принципите по т. 3; 

5. Да издава фактури на членовете на балансиращата група, свързани с процеса 

балансиране; 

6. Да създаде и поддържа база данни за всеки участник в специалната балансираща група 

при опазване на поверителността на информацията в нея; 

7. Да изготвя месечна обща прогноза от името на всички участници в балансиращата група - 

по тип производство (ВИ; ВЕКП)/тип енергиен източник (ВЕЦ, фотоволтаични, вятърни и 

други централи от ВИ); 

8. Да изпраща изготвения прогнозен профил на ЕСО по начини и срокове съгласно ПТЕЕ; 

9. Да урежда коригиращите действия по изчисления небаланс, съгласно условията и 

сроковете по ПТЕЕ; 
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10. Да оспори измерените стойности по обекти на производителите пред собствениците на 

съответните измервателни системи, в случай на възражение от страна на производител в 

специалната балансираща група, за чиито обекти се отнасят. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛНАТА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА КС С КООРДИНАТОР 
„ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ" АД 

Раздел I 

Отговорност за балансиране 

Чл.9 (1) “Електрохолд Продажби“ АД е координатор на специална балансираща група с 

членове производители, които са присъединени само към електроразпределителната 

 

мрежа на лицензионната територия на “Електрохолд Продажби“ АД и чиято електрическа енергия 

изкупува. 

(2) Координаторите на специални балансиращи групи нямат право да прехвърлят отговорността 

за балансиране на друго лицензирано дружество, без съгласие от страна на ДКЕВР и са 

отговорни пред ЕСО за небалансите на членовете на своята група. 

(3) ЕСО определя небалансите на координаторите на балансиращи групи за всеки интервал на 

доставка след получаване на утвърдените измерени стойности от собствениците на средства за 

търговско измерване съгласно ПТЕЕ. 

(4) ЕСО изготвя за всеки календарен ден за всеки координатор на балансираща група почасово 

дневно извлечение за сетълмент на небаланси и определя нетната стойност на дневния и 

месечен сетълмент. 

(5) Като Координатор на специалната балансираща група на КС, “Електрохолд Продажби“ АД 

поема служебно отговорността пред ЕСО за балансиране на производителите, членове на 

неговата група и преразпределя разходите за небаланс между тях. 

(6) Членовете на балансиращата група заплащат на координатора преразпределените им 

разходи за балансиране. 

Раздел II 

Ред за смяна на координатор на балансираща група 

Чл.10 (1) В случай, че производителят е предприел процедура по промяна принадлежността на 

балансираща група по реда на ПТЕЕ, настоящите общи условия за участие в специалната 

балансираща група с координатор “Електрохолд Продажби“ АД прекратяват действието си с 

влизането в сила на смяната на координатора, валидна от първия календарен ден на месеца. 

(2) “Електрохолд Продажби“ АД не носи отговорност за небалансите на участниците след 

прекратяване на договора за участие в специалната балансираща група. 
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ГЛАВА ПЕТА 

ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ 

Чл. 11 (1) Месечният небаланс на специалната балансираща група за производители се 

разпределя от координатора на групата между отделните подгрупи производители 

пропорционално на количествата енергия, постъпила в мрежата от различните видове енергийни 

източници.

(2) Нетна стойност на месечния небаланс на координатора на специалната балансираща група на 

производители е разлика между стойността на задълженията (формирани на база недостига на 

електрическа енергия за период на сетълмент) и стойността на вземанията (формирани на база 

излишъка на електрическа енергия за периода на сетълмент). 

(3) Разпределянето на небаланса между членовете на СпБГ се извършва от координатора 

съгласно „Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група", 

по чл. 7, т. 3, неразделна част от настоящите Общи условия. 

Чл.12 (1) Фактурите за небаланс се издават с дата последния ден на календарния месец, за който 

се отнасят и се предоставят на производителите в срок до 5 дни след получаване на месечното 

извлечение за сетълмент, изготвено от ЕСО. 

(2) Срокът за плащане на задължения на производителите към координатора на балансиращата 

група е 12-то число на месеца, следващ отчетния. 

(3) Страните по настоящите Общи условия се съгласяват, че уреждането на финансовите 

отношения помежду им ще се извършва, както следва: 

1. Координаторът на балансиращата група прихваща стойността на издадената от него 

фактура за небаланс от стойността на своето задължение като Краен снабдител по 

договора за изкупуване на електрическата енергия, произведена от съответния член на 

балансираща група за същия период. 

2. Прихващането се извършва до размера на по-малкото от двете вземания, без да са 

необходими каквито и да е други писмени договорености между страните. 

3. В случай, че стойността на фактурата за небаланс е по-малка от стойността на изкупената 

електрическа енергия, координаторът заплаща дължимия остатък след прихващането 

съгласно сроковете по съответния договор за изкупуване. 

4. Когато вземането на координатора е по-голямо от стойността на произведената 

електрическа енергия, съответният член на групата заплаща разликата след 

прихващането в сроковете по настоящите Общи условия. 

5. При неизпълнение на задължението на участника по предходната точка в посочените 

срокове, координаторът прихваща съответното вземане ведно със законната лихва за 

забава, срещу стойността на фактурата за произведена електрическа енергия за следващ 

отчетен период. 
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ГЛАВА ШЕСТА 

ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

Раздел I 

Чл.13. В случай на забава за плащане на дължима по смисъла на настоящите Общи условия 

сума, виновната страна дължи законна лихва за забава в размер ОЛП плюс десет пункта. 

 

Раздел II 

 
Непреодолима сила (форсмажор) 

Чл.14 (1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития или 

комбинация от събития от извънреден характер, извън контрола на страните, възникнали след 

сключването на договора за участие в специална балансираща група като, но не ограничаващи се 

до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия 

(наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, 

срутвания на земни маси, заледявания, обледявания и др.) 

(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила, двете страни се задължават взаимно 

да се уведомяват във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 24 часа от възникването, за 

началото на обстоятелствата, както и да положат всички необходими условия за намаляване или 

предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства. 

(3) Потвърждаване на обстоятелства на непреодолима сила се извършва със сертификат, 

издаден от БТПП, в срок от 14 (четиринадесет) дни от началото на непреодолимата сила. 

(4) В случай, че страната позоваваща се на непреодолима сила не изпрати уведомлението по 

ал. 2 или не потвърди обстоятелството по ал. 3, същата губи право да се позовава на 

непреодолима сила. 

(5) Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията при тези общи условия се 

спира. 

(6) В случай, че непреодолимата сила, продължи повече от 60 (шестдесет) дни всяка от страните 

има правото да прекрати действието на тези общи условия по реда и начина предвидени в 

договора за участие в специална балансираща група. 

ГЛАВА СЕДМА 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Раздел I 

Разглеждане на жалби 

Чл.15 (1) В случай на подадена жалба, “Електрохолд Продажби“ АД извършва проверка и изготвя 

мотивиран отговор в срок от 30 (тридесет) дни от постъпването й. 
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(2) “Електрохолд Продажби“ АД съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в 

срок, съгласно действащото законодателство. 
 

Раздел II 
 

Уреждане на спорове 

Чл.16 (1) Всички спорове, възникнали във връзка с общите условия и договора за участие в 

специалната балансираща група, ще се уреждат по пътя на преговори между страните. 

(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за разрешаване до 

компетентния съд по предвидения в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ ред. 

Раздел III 

Други условия 

Чл.17 По време на действието на настоящите общи условия, страните са длъжни незабавно да се 

уведомяват за всички настъпили промени по тяхната фирмена и/или данъчна регистрация, 

отнасящи се, но неограничаващи се до: наименование на дружеството, седалище и адреси за 

кореспонденция, номера на банкови сметки и други обстоятелства от съществено значение за 

изпълнение на задълженията им по настоящите общи условия. 

Чл.18 (1) Всички предизвестия и уведомления по настоящите общи условия и договора за участие 

в специална балансираща група следва да бъдат в писмена форма, подписани от представители 

на страните. 

(2) Всички предизвестия и уведомления се изпращат на адреса на всяка от страните, посочени в 

договора за участие в специална балансираща група, включително по електронна поща и факс. 

Чл.19 За всички неуредени отношения по настоящите общи условия за участие в специална 

балансираща група се прилага действащото законодателство на Република България. 

Чл.20 “Електрохолд Продажби“ АД публикува настоящите Общи условия на интернет страницата 

си. Общите условия влизат в сила от датата на влизане в сила на решението на ДКЕВР за 

изменение и допълнение на Лицензия № Л-135-17/29.11.2006 г. 

Чл.21 (1) “Електрохолд Продажби“ АД има право едностранно да изменя и допълва настоящите 

Общи условия. 

(2) Промените в настоящите Общи условия влизат в сила в 14-дневен срок от датата на 

публикуването им на интернет страницата на “Електрохолд Продажби“ АД и имат действие 

спрямо всички производители, членове на специалната балансираща група с координатор 

“Електрохолд Продажби“ АД. 


