ДОГОВОР ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА НА
ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНО КОМБИНИРАНО
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ С
КООРДИНАТОР„ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД
№ ............... от ........................
„ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, акционерно дружество, вписано в търговския регистър при
Агенцията по вписванията с ЕИК 103533691, с адрес на управление гр. Варна, бул. „Владислав
Варненчик” № 258, Варна Тауърс Г осъществяващо лицензионна дейност „обществено
снабдяване с електрическа енергия” съгласно Лицензия № Л-139-11/13.08.2004г., изменена и
допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността „координатор на специална
балансираща група“ по силата на Решение № И1-Л-139 от 9.12.2013г. на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране, представлявано заедно от всеки двама от петимата членове
на Управителния съвет Пламен Стефанов, Боряна Пенева, Биляна Матева, Яна Димитрова и
Георги Коршия, вписано като координатор на специална балансираща група в публичния
регистър на Електроенергиен системен оператор ЕАД съгласно чл. 65 от Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) със статус „активен“, наричано по-долу
КООРДИНАТОР,
и
.............................................................................., вписано в търговския регистър при Агенцията по
вписванията с ЕИК .........................................., със седалище и адрес на управление
................................................................................................................................, представлявано от
............................................................... относно ................................................., разположена в
..................................................................................................., по отношение на която е сключен
договор за изкупуване на енергия № .................. от ......................., наричано по-долу УЧАСТНИК,
заедно наричани СТРАНИТЕ,
На основание чл.11, т.9 във връзка с чл. 19 от ПТЕЕ, обнародвани в ДВ, бр. 66. от 26.07.2013 г.,
се сключи настоящият ДОГОВОР,
с който СТРАНИТЕ се споразумяха за следното:
I. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Чл. 1. По смисъла на настоящия Договор:
1. „Балансиране” на търговски участник е компенсирането на разликата между количествата
потребена/произведена енергия от обектите на търговския участник и количествата по
графиците за потребление/производство съгласно сключените от него договори.
2. „Балансираща енергия” е активната електрическа енергия, която операторът на
електропреносната мрежа активира за компенсиране на разликата между регистрираните
при него договорени и фактически реализираните графици за доставка, както и колебанията
на товарите с недоговорен график за доставка.
3. „Балансираща група” е група от търговски участници, които са прехвърлили отговорността
за балансиране на един координатор и към които се прилагат общите условия за
балансиране съгласно ПТЕЕ. Формира се с цел агрегиране на небалансите на търговските
участници в групата и смекчаване на икономическите последици от цените на
балансиращата енергия.
4. „Специална балансираща група” (СпБГ) е група, в която участват производителите на
енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия, чиято енергия „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, в качеството си на краен снабдител,
изкупува и които не са избрали да прехвърлят отговорността за балансиране на
координатор на комбинирана балансираща група.
5. „Договор” е настоящият Договор за участие в СпБГ на производителите на енергия от
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия с
координатор „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД.
6. „Обект” - по смисъла на § 1. т. 1 от Допълнителните разпоредби на ПТЕЕ е всяка отделена
по отношение на измерването на електрическата енергия електрическа инсталация на
УЧАСТНИКА.

7. “Енергиен обект” – по смисъла на § 1, ал. 23 от ЗЕ е обект или съвкупност от обекти, в които
или посредством които се извършва производство на електрическа енергия.
8. "ПТЕЕ" - Правила за търговия с електрическа енергия (обн. ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., изм.
и доп., бр. 39 от 9.05.2014 г.).
9. ”Член на балансиращата група” по смисъла на ПТЕЕ, е енергиен обект на УЧАСТНИКА, с
който „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД има сключен договор за изкупуване на произведената
електрическа енергия, в качеството му на краен снабдител, и за който енергиен обект
отговорността за балансиране е прехвърлена именно на крайния снабдител, в качеството
му на координатор на СпБГ. Членовете на СпБГ на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД могат да
бъдат:
9.1. „Пряк член на балансираща група“ - е енергиен обект на УЧАСТНИКА, за който
съгласно чл. 155, ал. 9 от ПТЕЕ, УЧАСТНИКЪТ, изготвя и подава на КООРДИНАТОРА
ежедневен почасов график за прогнозното производство и заплаща на
КООРДИНАТОРА разноски за покриване на небаланси в СпБГ за разликата в
подадения от него график и реалното производство;
9.2. „Непряк член на балансиращата група” е енергиен обект на УЧАСТНИКА, за който
съгласно чл. 155, ал. 9 от ПТЕЕ, КООРДИНАТОРЪТ изготвя ежедневен почасов график
за прогнозното производство от името на УЧАСТНИКА.
10. „Небаланс СпБГ” е разликата в количествата по регистриран от независимия преносен
оператор прогнозен график за производство на енергия и валидираните измерени
количества произведена енергия от всички членове на СпБГ.
11. „Нетна договорена позиция на координатор на СпБГ“ в Мвтч представлява сума от всички
договорени доставки, съгласно регистрирани графици за производство за период на
сетълмент 1 час.
12. „Нетна измерена позиция на координатор на СпБГ“ в Мвтч представлява сумата от всички
измерени утвърдени от мрежовия оператор стойности за произведена енергия от всички
обекти на УЧАСТНИКА в СпБГ за период на сетълмент 1 час.
13. „Сетълмент” е система, прилагана от оператора на електроенергийната система за
индивидуално изчисляване на отклоненията между измерените стойности на реално
потребена или произведена електрическа енергия и регистрирания график за договорените
количества за даден период.
14. „Период на сетълмент” е равен на 1 (един) час.
15. (D) – денят на физическата доставка на електрическата енергия.
16. (D-1) – денят, предхождащ деня за доставка (D) и в който ден се изпращат известията за
дневни графици за доставка на независимия преносен оператор.
17. (D-2) – денят, предхождащ деня D-1.
18. „Отчетен период” е календарен месец, включващ периода от 00:00 часа на първия
календарен ден на месеца до 24:00 часа на последния календарен ден на месеца.
II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 2(1) Настоящият Договор регламентира реда, условията и сроковете за прехвърляне на
отговорността за балансиране и участие в СпБГ на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, както и
общите принципи за разпределение на общия небаланс в специалната балансираща група.
(2) Настоящият Договор регламентира участието в СпБГ на производителите на енергия от
високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, чиято
енергия „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, в качеството си на краен снабдител, изкупува и които не
са избрали да прехвърлят отговорността за балансиране на координатор на комбинирана
балансираща група.
(3) С Договора се уреждат реда, условията и сроковете по отношение на:
1. Задълженията на КООРДИНАТОРА и УЧАСТНИКА в СпБГ;
2. Условията за участие в СпБГ и прехвърляне на отговорността за балансиране;
3. Срокове за извършване на физически и финансов сетълмент в рамките на
балансиращата група;
4. Условия, ред и срокове за смяна на КООРДИНАТОР на балансираща група;
5. Прекратяване на участието в СпБГ;
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6. Определяне, изчисляване и принципи за разпределение на общия небаланс, действащи
относно УЧАСТНИКА в специалната балансираща група;
7. Предоставяне на информация на УЧАСТНИКА в СпБГ за разходите му за небаланс;
8. Предоставяне на гаранционно обезпечение в полза на КООРДИНАТОРА;
9. Оперативен обмен на документи между КООРДИНАТОРА и УЧАСТНИКА в СпБГ.
Чл. 3. Настоящият Договор има за цел:
1. Агрегиране на небалансите на УЧАСТНИКА и смекчаване на икономическите последици
от цените на балансиращата енергия;
2. Осигуряване на прозрачност и равнопоставеност при разпределянето на общия
небаланс в балансиращата група;
3. Определяне на начина на изчисляване на отклоненията между утвърдения график и
измерените стойности на производителите, участници в СпБГ;
4. Прилагане на най-добри практики при изпълнението на задълженията на „ЕНЕРГО-ПРО
Продажби” АД като координатор на СпБГ.
Чл.4(1). По силата на настоящия Договор УЧАСТНИКЪТ прехвърля върху КООРДИНАТОРА
отговорността за балансиране на обектите си съгласно Приложение № 2, неразделна част от
Договора.
(2) КООРДИНАТОРЪТ регистрира УЧАСТНИКА в СпБГ, за която отговаря.
(3) Към датата на подписване на настоящия договор, УЧАСТНИКЪТ се регистрира в СпБГ като
........................... член на балансиращата група.
III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА
Чл.5. Договорът влиза в сила считано от първо число на месеца и при условие, че е подписан
от упълномощени представители на Страните, УЧАСТНИКЪТ е регистриран от оператора на
електроразпределителната мрежа и е предоставил гаранционното обезпечение по чл. 20 от
настоящия Договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. УЧАСТНИКЪТ има право:
1. Да получава известия за сетълмент на балансиращата група;
2. Да получи остатъка от гаранционното обезпечение след прекратяване на настоящия
Договор в срок до 10 (десет) работни дни след уреждане на финансовите задължения
между страните;
3. УЧАСТНИКЪТ има право да промени статута си на „пряк“ или „непряк“ член на СпБГ,
считано от първо число на календарен месец с 20-дневно писмено предизвестие
отправено до КООРДИНАТОРА.
Чл. 7 УЧАСТНИКЪТ се задължава:
1. Да прехвърли отговорността за балансиране върху КООРДИНАТОРА;
2. Да предостави и актуализира гаранционно обезпечение съгласно условията на
настоящия Договор;
3. Да заплаща издадените фактури за небаланс в указания в настоящия Договор срок;
4. В случай че УЧАСТНИКЪТ е „Пряк член на балансираща група“ да заплаща в указания в
настоящия Договор срок, възнаграждение за администриране на балансиращата група с
цел компенсиране на разноските на КООРДИНАТОРА по обработка на подадените
графици съгласно чл. 155, ал. 9 от ПТЕЕ;
5. В случай че УЧАСТНИКЪТ е „Пряк член на балансираща група“, да изготвя
самостоятелно почасовите прогнози за производство и да ги предоставя на
КООРДИНАТОРА в указания в настоящия Договор срок;
6. Да уведомява КООРДИНАТОРА с писмено предизвестие по електронна поща най-късно
до 10 часа на (D-2) за времето и продължителността на предстоящи прекъсвания или
ограничения на производството, при извършване на ремонтни работи, оперативни
превключвания, въвеждане в експлоатация на нови съоръжения и други подобни
действия, подлежащи на планиране и които биха повлияли върху производството в (D);
7. Да уведомява КООРДИНАТОРА писмено по електронната поща при настъпване на
аварии, ограничения на производството или други подобни действия, неподлежащи на
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планиране, които биха повлияли върху производството, не по-късно от 1 (един) ден
след установяването им.
Чл. 8. КООРДИНАТОРЪТ има право:
1. Да получава сумата съгласно издадените фактури за небаланс и за възнаграждение за
администриране на балансиращата група;
2. Да актуализира гаранционното обезпечение на всеки шест месеца, в зависимост от
измереното произведено количество енергия на УЧАСТНИКА;
3. Да прекрати едностранно отношенията си с УЧАСТНИКА, в случай че последният не
представи гаранционното обезпечение в размера и срока, указан в настоящия Договор;
4. Да прекрати едностранно отношенията си с УЧАСТНИКА, в случай че последният
просрочи повече от два пъти задълженията си за плащане към КООРДИНАТОРА;
5. Да възрази мотивирано срещу регистрацията на смяна на координатор в предвидените
от действащата нормативна уредба случаи.
Чл. 9. КООРДИНАТОРЪТ се задължава:
1. Да отговаря за небалансите на УЧАСТНИКА;
2. Да подава почасови графици за планираното производство от обектите на УЧАСТНИКА
по настоящия Договор до обществения доставчик съгласно ПТЕЕ полагайки усилията на
добър търговец;
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 създаде и поддържа база данни за УЧАСТНИКА в СпБГ при опазване на
поверителността на информацията в нея;
5. Да изготвя месечно извлечение за сетълмент на СпБГ за предходния месец и да го
изпраща на УЧАСТНИКА;
6. Да издава фактура за задълженията на УЧАСТНИКА съгласно чл. 10;
V. ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 10 (1) КООРДИНАТОРЪТ фактурира разхода за небаланс по настоящия Договор до 10-то
(десето) число на месеца, следващ отчетния.
(2) КООРДИНАТОРЪТ изпраща заедно с фактурата, по ал.1 и информация за сетълмента на
СпБГ, общия разход небаланс и задълженията на УЧАСТНИКА в СпБГ.
(3) В случаите, когато УЧАСТНИКЪТ е „пряк член на балансиращата група”, КООРДИНАТОРЪТ
фактурира до 10-то (десето) число на месеца, следващ отчетния, възнаграждение за
администриране на балансиращата група в размер, определен и публикуван от
КООРДИНАТОРА на интернет страницата на „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД (www.energo-prosales.bg) за всеки месец от срока на действие на договора.
Чл. 11 (1) В случай на оспорване при изчисляване и/или фактуриране на небаланси,
УЧАСТНИКЪТ уведомява КООРДИНАТОРА в срок от 2 (два) работни дни от издаване на
фактурата.
(2) В срок от 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението по предходната алинея
КООРДИНАТОРЪТ проверява издадената фактура и уведомява УЧАСТНИКА за резултата от
проверката.
(3) В случаите на неправилно и/или неточно изчисляване на небалансите, в срок от 5 (пет)
работни дни от получаване на уведомлението по ал.1, КООРДИНАТОРЪТ издава съответно
дебитно/кредитно известие и го изпраща на УЧАСТНИКА.
Чл. 12. УЧАСТНИКЪТ заплаща на КООРДИНАТОРА дължимите суми в срок от 5 (пет) дни след
издаване на фактурата съгласно чл.10, ал. 1 и ал.3.
Чл. 13 (1) Задължението за плащане се счита за изпълнено в срок, ако цялата дължима сума
постъпи по банковата сметка на КООРДИНАТОРА не по-късно от деня на падежа, съгласно
издадената фактура. Когато последният ден от срока за плащане е неработен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден.
(2) Оспорването на издадена фактура, не освобождава УЧАСТНИКА от задължението за
заплащането й в срока по чл. 12.
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Чл. 14 (1) В случай на забавено плащане, УЧАСТНИКЪТ дължи обезщетение на
КООРДИНАТОРА в размер на законната лихва върху дължимите суми за всеки ден забава,
считано от първия ден на забавата до пълното погасяване на задължението.
(2) КООРДИНАТОРЪТ има право да усвои предоставеното му обезпечение до размера на
дължимата сума и натрупаната законна лихва, за което информира УЧАСТНИКА. В рамките на
5 (пет) работни дни, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да възстанови гаранционното обезпечение до
пълния му размер, съответно да предостави нова банкова гаранция със срок на валидност
съгласно чл. 21, ал.1, т.2.
VI. ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В РАМКИТЕ НА
БАЛАНСИРАЩАТА ГРУПА
Раздел I. Измерени и договорени стойности
Чл. 15 (1). След получаване на валидираните измерени стойности, КООРДИНАТОРЪТ
определя общите физически доставки на всички УЧАСТНИЦИ, по отношение на места на
измерване от съответната мрежа, за всеки период на сетълмент.
(2) Сумарното производство на УЧАСТНИКА е равно на сумата от общото производство на
обектите на УЧАСТНИКА, за които КООРДИНАТОРЪТ е поел отговорност за балансиране.
Чл. 16 (1). Количествата по утвърден график са прогнозните сумарни количества произведена
енергия за всички участници в СпБГ, подадени на обществения доставчик от КООРДИНАТОРА,
един ден преди реалния ден на доставка на електрическа енергия.
т.1. По отношение на УЧАСТНИЦИ, които са „Пряк член на балансираща група“, количествата
по ал.1 представляват прогнозираните от УЧАСТНИЦИТЕ количества произведена
електрическа енергия.
т.2. По отношение на УЧАСТНИЦИ, които са „Непряк член на балансираща група“, количествата
по ал.1 представляват прогнозираните от КООРДИНАТОРА сумарни количества произведена
електрическа енергия за групата на непреките членове на СпБГ.
(2). Графиците по ал.1 са основа за определяне небалансите на СпБГ на производители на
електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия, с координатор „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД, на енергията
предоставена/закупена на/от пазара на балансираща енергия и на финансовите задължения на
страните съгласно чл. 81 ал.7 от Правилата за търговия с електрическа енергия.
Чл.17. Небалансът на СпБГ на производители на електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, се определя като разлика
между нетната договорена и нетната измерена позиция, съгласно Чл.15 и Чл. 16.
Раздел II. Правила за сетълмент и разпределение на разходите за небаланси между
отделните участници в СпБГ
Чл.18. Разпоредбите на този раздел имат за цел да уредят правилата за изчисление на
паричните задължения по сделки за покупко-продажба на енергиен небаланс между
КООРДИНАТОРА на СпБГ на производители на електрическа енергия от високоефективно
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и УЧАСТНИКА в СпБГ, с цел
компенсиране на реализираните от всички УЧАСТНИЦИ в СпБГ разходи за небаланси.
Чл.19. (1) След изготвяне на месечно извлечение за сетълмент на небаланси от независимия
преносен оператор съгласно чл.177 от ПТЕЕ, КООРДИНАТОРЪТ определя и разпределя общия
разход за небаланс определен от обществения доставчик на електрическа енергия на всеки
един от УЧАСТНИЦИТЕ в СпБГ по следния начин:
1.КООРДИНАТОРЪТ изчислява индивидуалния месечен отрицателен/положителен небаланс
(недостиг/излишък) съответно на преките членове на СпБГ и на групата от непреки членове на
СпБГ като сума на почасовите разлики между стойностите по график и измерените стойности.
2.За всеки период на сетълмент КООРДИНАТОРА изчислява цена за небаланс като отношение
между общия разход за небаланс на балансиращата група определен от обществения
доставчик и агрегирания почасов отрицателен/положителен небаланс по т. 1.
3.Месечната стойност на отрицателния/положителния небаланс на всеки пряк член на СпБГ е
сума от произведението на цената за небаланс в балансиращата група по т. 2 и
отрицателната/положителната разлика за всеки период на сетълмент в подадения от него
график и реалното производство.
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4.Общият месечен разход за небаланс на непреките членове се разпределя на всеки един
непряк член пропорционално на произведеното количество електроенергия по чл.15 ал.2.
(2) В случай на промяна в метода за извършване на сетълмент на специалните балансиращи
групи по ал.1, във връзка с промяна въведена от страна на независимия преносен оператор
и/или обществения доставчик, КООРДИНАТОРЪТ уведомява УЧАСТНИЦИТЕ. Промяната влиза
в сила в срок от 7 (седем) дена след като УЧАСТНИКА е бил уведомен и се прилага
автоматично, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение към този
договор.
(3) В случай на промяна на нормативната уредба относно метода за извършване на сетълмент
на специалните балансиращи групи, тази промяна се прилага автоматично, без да е
необходимо подписването на анекси между страните.
VII. ГАРАНТИРАНЕ НА СДЕЛКИТЕ С БАЛАНСИРАЩА ЕНЕРГИЯ
Чл. 20. В срок от 3 (три) работни дни от подписване на настоящия Договор, УЧАСТНИКЪТ се
задължава да предостави гаранционно обезпечение в полза на КООРДИНАТОРА в размер,
определен съгласно следната формула, а именно:
BEG = KB*EM*PM
където:
BEG – Гаранция за обезпечаване на сделките с балансираща енергия;
KB – Коефициент за обезпечаване на небаланси, KB = 0.2
EM е равен на по-високата от двете стойности:
1. Максималното произведено месечно количество електрическа енергия от обектите на
производител, определено на база измерени стойности за последните 12 (дванадесет)
месеца, MWh.
2. ЕМ = ИМ*Ке, където:
ИМ – инсталирана мощност на централата, MW
Ке – коефициент за месечна ефективност, Ке = Е/365*30
Е - определената средногодишна продължителност на работа, съгласно решението на ДКЕВР
за определяне на цена на конкретния производител;
PM – най-високата утвърдена от ДКЕВР сумарна цена на енергия и разполагаемост на
производител, присъединен към електропреносната мрежа, с който общественият доставчик
има договор за изкупуване на разполагаемост и енергия, лв. / MWh.
Чл. 21 (1) Гаранционното обезпечение се предоставя във вид на:
1. парична сума (депозит);
2. неотменяема и безусловна банкова гаранция, като срокът на валидност на банковата
гаранция е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора. Текстът на
банковата гаранция се съгласува с КООРДИНАТОРА преди издаването й. Всички банкови
комисионни и такси, свързани с предоставяне на гаранционното обезпечение са за сметка на
УЧАСТНИКА. В срок не по-късно от 10 (десет) работни дни преди изтичането на валидността на
предоставеното гаранционно обезпечение под формата на банкова гаранция, УЧАСТНИКЪТ се
задължава да предостави нова банкова гаранция със срок на валидност 12 (дванадесет)
месеца. В срок от 5 (пет) работни дни, считано от получаването на оригинала на новата банкова
гаранция, КООРДИНАТОРЪТ се задължава да върне на УЧАСТНИКА оригинала на старата
банкова гаранция, в случай, че към датата на предоставяне на новата банкова гаранция, срокът
на валидност на старата банкова гаранция не е изтекъл.
(2) Вида на гаранционното обезпечение се избира от УЧАСТНИКА в СпБГ.
Чл. 22. КООРДИНАТОРЪТ има право да променя размера на гаранционно обезпечение на
всеки шест месеца при настъпила промяна в произведено от УЧАСТНИКА количество
електрическа енергия, за което уведомява УЧАСТНИКА. В случай на увеличение на размера на
гаранционното обезпечение, УЧАСТНИКЪТ се задължава да издаде нова банкова гаранция или
да допълни размера на внесения гаранционен депозит, в срок от 5 (пет) работни дни от
уведомяването за промяната на размера.
Чл. 23. (1) КООРДИНАТОРЪТ се задължава да възстанови остатъка от гаранционното
обезпечение, внесено под формата на паричен депозит, след прекратяване на настоящия
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Договор в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата уреждане на финансовите
задължения между страните.
(2) В случай, че УЧАСТНИКЪТ е внесъл гаранционното обезпечение под формата на банкова
гаранция, която е валидна към датата на уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните, КООРДИНАТОРЪТ се задължава да върне на УЧАСТНИКА или банката-издател
оригинала на първоначално издадената банкова гаранция, в срок от 5 (пет) работни дни,
считано от датата уреждане на финансовите задължения между страните.
VIII. ОПЕРАТИВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл.24. КООРДИНАТОРЪТ и УЧАСТНИКЪТ се задължават да обменят информация в
електронен или друг взаимно одобрен формат за целите, предвидени в настоящия Договор.
Чл.25(1) УЧАСТНИКЪТ „Пряк член на балансираща група“ изпраща на КООРДИНАТОРА не покъсно от 9:30 часа на (D-1) почасов график за производство.
(2) В случай, че УЧАСТНИКЪТ „Пряк член на балансираща група“ не предостави прогнозен
почасов график за производство в срока по ал.1, ще се счита, че УЧАСТНИКЪТ автоматично
потвърждава количествата от последния регистриран дневен график. Възникналите отклонения
в този случай са за сметка на УЧАСТНИКА.
(3) КООРДИНАТОРЪТ не дължи неустойки и обезщетения на УЧАСТНИКА за възникнали
отклонения или неточности в дневния график за доставка в случаите по ал. 2.
Чл.26(1) УЧАСТНИКЪТ може чрез КООРДИНАТОРА да оспори пред собствениците на
измервателните системи, получените измерени стойности в рамките на един работен ден от
получаването им, но не по-късно от 12:00 часа на втория работен ден.
(2) В случай че КООРДИНАТОРЪТ не получи възражение до 12:00 часа на втория работен ден,
следващ деня, в който УЧАСТНИКЪТ е получил измерените стойности, последните се считат за
потвърдени от него.
(3) В случаите по ал. 1 КООРДИНАТОРЪТ изпраща възражението заедно с мотивите за него на
собственика на измервателните системи в срока съгласно ПТЕЕ.
(4) Оспорването на измерените стойности не освобождава УЧАСТНИКА от задължението да
заплати издадената му фактура в договорените срокове.
(5) След потвърждаване или коригиране на измерените стойности от собственика на
измервателната система КООРДИНАТОРЪТ издава съответно данъчно дебитно / кредитно
известие и го изпраща на УЧАСТНИКА.
(6) УЧАСТНИКЪТ заплаща на КООРДИНАТОРА дължимите суми по ал.5 в срок от 5 (пет) дни
след издаване на съответното данъчно дебитно известие.
IX. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.
Чл. 26. (1) КООРДИНАТОРЪТ на СпБГ, не носи отговорност когато не получи измерените
стойности по обекти на УЧАСТНИКА в СпБГ от собствениците на измервателни системи в
сроковете, определени в ПТЕЕ или получените измерени стойности са неточни и /или неверни
и / или сгрешени и /или липсват почасови данни от отделни измервателни системи.
(2) В случаите по ал.1, проверяването и корекцията на измерените стойности, както и
използването на заместващи стойности съгласно Правилата за измерване на количествата
електрическа енергия, изчислени на база предишни периоди на сетълмент или определени по
друг начин, се уреждат в договора с оператора на съответната електрическа мрежа и / или
рамковия договор. КООРДИНАТОРЪТ фактурира разходите за небаланс въз основа на
валидираните измерени стойности от собственика на измервателните системи по смисъла на
чл.89 ал.7 от ПТЕЕ.
Чл. 27. (1) КООРДИНАТОРЪТ на СпБГ, не носи отговорност пред УЧАСТНИКА в СпБГ и в
случаите на:
1. Наличие на обстоятелства по чл.72 и чл. 73 от Закона за енергетиката;
2. Наличие на обстоятелства по чл.122 от Закона за енергетиката;
3. Наличие на обстоятелства на непреодолима сила, съгласно чл.306 от Търговския закон;
4. Необходимост от отстраняване на аварии;
5. Извършване на ремонтни работи и реконструкции и други дейности;
6. Повреди, възникнали в електрическите уредби и съоръжения на УЧАСТНИКА в СпБГ,
възникнали поради неправилни или несвоевременни действия на обслужващия персонал;
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7. Техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на
УЧАСТНИКА в СпБГ.
(2) КООРДИНАТОРЪТ не носи отговорност пред УЧАСТНИКА в СпБГ за нанесени му щети в
следствие пренапрежения, ако последният не е осигурил необходимите за устройствата си
защити.
Чл. 28. (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 СпБГ 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 с документ, издаден
от съответната компетентна институция (например БТПП и др).
(4) В случай, че страната позоваваща се на непреодолима сила не изпрати в срок
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 този Договор се
спира.
(6) В случай, че непреодолимата сила, продължи повече от 60 (шестдесет) дни всяка от
страните има правото да прекрати действието на договора за участие в СпБГ с 10 (десет)
дневно писмено уведомление.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 29. (1) Този Договор може да бъде прекратен в следните случаи:
1. в случаи, че УЧАСТНИКЪТ в СпБГ прехвърли отговорността си за балансиране на
координатор на комбинирана балансираща група;
2. едностранно, с писмено предизвестие, отправено от изправната страна в случай на
неспазване на договорените условия по настоящия Договор, включително, но неизчерпващо се
с:
(a) в случай на най-малко две просрочени фактури;
(b) в случай че УЧАСТНИКЪТ не възстанови до пълния му размер внесения гаранционен
депозит, съответно не предостави нова банкова гаранция след удовлетворяване на
КООРДИНАТОРА до размера на дължимите му суми в срока, предвиден в този Договор
или не допълни размера на внесения гаранционен депозит, съответно не предостави
нова банкова гаранция в случаите, когато КООРДИНАТОРЪТ промени размера на
гаранционно обезпечение, в срока, предвиден в този Договор;.
(c) автоматично - при прекратяване/отнемане на лицензията за съответната дейност на
която и да е от страните;
(d) с 10 (десет) дневно писмено уведомление, при наличие на непреодолима сила в
продължение на повече от 60 (шестдесет) календарни дни.
3. едностранно, с 7(седем) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна в
случай на промени в нормативната уредба или регулаторната рамка.
4. В случай, че УЧАСТНИКЪТ прехвърли правата си върху енергийния обект, той е длъжен в
срок до 3 (три) дни, считано от датата на прехвърляне на собствеността писмено да уведоми
КООРДИНАТОРА, както и да удостовери настъпилото правоприемство по отношение на
енергийния обект. В този случай, страните подписват допълнително споразумение, с което
прекратяват настоящия договор, а КООРДИНАТОРЪТ сключва нов договор с правоприемника
на УЧАСТНИКА.
(2) Координаторът не носи отговорност за небалансите на УЧАСТНИКА след прекратяване на
Договора.
(3) Във всички случаи двете страни подписват двустранен протокол, отчитащ изпълнението на
договора до момента на неговото прекратяване и уреждащ финансовите им взаимоотношения.
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XI. НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ
Чл. 30. УЧАСТНИКЪТ и КООРДИНАТОРЪТ посочват в Приложение № 1 към договора лица,
адреси, телефонни номера, банкови сметки, както и електронен адрес за контакти.
(1) Страните са длъжни не по-късно от 5 (пет) работни дни да се информират взаимно за
смяната на лицата за контакти, както и при промяна на адресите за контакти, съдебна
регистрация, банкови сметки и други обстоятелства, които са от значение за изпълнение на
задълженията по договора.
(2) В случай на неизпълнение на задължението за уведомяване при изменение в Приложение
№ 1, всички уведомления и съобщения, направени в съответствие с посочените в него данни,
се смятат за валидно извършени.
Чл. 31. (1) Освен в случаите, изрично указани в настоящия Договор, всички уведомления между
страните трябва да бъдат в писмена форма и ще бъдат предадени лично или изпратени с
писмо или чрез електронна поща на адресите на насрещната страна, посочени в договора или
приложенията му, както и в евентуално уведомление за промяната им.
(2) Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от момента на получаването
им от страната на договора, към която са отправени, при спазване на разпоредбите на
Гражданския процесуален кодекс.
(3) При липса на писмени уведомления по този договор, в случаите когато такова се изисква,
изправната страна не носи отговорност за настъпилите вреди.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Раздел I. Разглеждане на жалби
Чл. 32. (1) В случай на подадена жалба, КООРДИНАТОРЪТ извършва проверка и изготвя
мотивиран отговор в срок от 20 (двадесет) работни дни от постъпването й.
(2) Подаването на жалба и / или възражение срещу извлечението за сетълмент не освобождава
УЧАСТНИКА от заплащането на фактурираната сума в срок.
(3) КООРДИНАТОРЪТ съхранява преписките по жалби, молби, сигнали и предложения в срок,
съгласно действащото законодателство.
Раздел II. Уреждане на спорове
Чл. 33. (1) Всички спорове по изпълнението на настоящия договор ще се уреждат по пътя на
преговорите между страните.
(2) В случай, че не бъде постигнато съгласие, всички спорове, отнасящи се до настоящия
договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ” съобразно
неговият правилник.
Раздел III. Други условия
Чл. 34. За всички неуредени отношения по настоящия договор за участие в СпБГ се прилага
действащото законодателство на Република България.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.
Приложения, неразделна част от договора:
Приложение № 1 - Списък на лица, номера на телефони, e-mail адреси за контакти на страните
и банкови сметки.
Приложение № 2 - Описание на обектите за които се прехвърля отговорността за балансиране
и средствата за търговско измерване;
ЗА УЧАСТНИКА:

ЗА ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД:

.............................................................................

..............................................................................

(име, фамилия, подпис, печат)

(име, фамилия, подпис, печат)

............................................................................

................................................................................

(име, фамилия, подпис, печат)

(име, фамилия, подпис, печат)
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