
ИНСТРУКЦИЯ №2 

за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-договорени цени и смяна 

на координатор на балансираща група  

 

1. Общи положения. 

 

Описаната процедура се отнася за крайни клиенти, които желаят да извършат смяна на   

координатор на балансираща група. 

1.1. Процедурата се инициира от крайният клиент или от новият координатор на 

балансираща група, получил нотариално заверено пълномощно от клиента.    

1.2. Процедурата се извършва при оператора на съответната мрежа, към която са 

присъединени обектите на крайния клиент. 

1.3. Смяната на координатор на балансираща група влиза в сила винаги към първо число 

на месеца. 

 

2. Описание на процедурата. 

 

2.1. Крайният клиент, или негов пълномощник, подава заявление за смяна на 

координатор на балансираща група до съответния мрежови оператор, към чиято 

мрежа са присъединени обектите, за които се извършва смяната (разпределително 

дружество или електроенергийния системен оператор). Заявлението е по образец на 

мрежовия оператор и в него се съдържа минимум следната информация: 

2.1.1. За крайния клиент: Наименование, ЕИК, идентификационен код в базата 

данни на мрежовия оператор, адрес за кореспонденция, електронна поща и 

телефон за връзка. 

2.1.2. За обектите на крайния клиент: идентификационен код на всеки обект в 

базата данни на мрежовия оператор, адрес на обекта и идентификатор на 

точката на измерване, използван при съответния мрежови оператор. 

2.1.3. Декларация за присъединяване като пряк или непряк член към 

балансираща група. 

2.1.4. Удостоверение от настоящия координатор на балансираща група и 

настоящия доставчик, ако е различен от координатора, за липса на 

просрочени задължения. 

2.1.5. Удостоверение от новият координатор на балансираща група/доставчик на 

електрическа енергия за сключен договор за балансиране/договор за 

комбинирани услуги, в случай, че заявлението се подава от крайния клиент. 

2.1.6. В случай, че крайният клиент се представлява от пълномощник – заверено 

копие на пълномощното. 

2.2. Заявлението се подава до 10-число на месеца, предхождащ месеца, за който се иска 

промяната. 

2.3. В срок от 4 работни дни от датата на подаване на заявлението, мрежовият оператор 

извършва проверка на предоставените данни. 

2.4. В случай на липса на документ или непълнота в предоставената информация в срока 

по т.2.3 мрежовият оператор информира заявителя и му дава срок до 2 работни дни, 

да отстрани непълнотите. В случай, че заявителят не отстрани непълнотите, 

мрежовият оператор прекратява процедурата. 

2.5. В случай че един и същи обект на краен клиент е заявен в повече от една 

балансираща група, мрежовият оператор прекратява процедурата по смяна на 

доставчика, за което уведомява заявителите. 



2.6. В случай, че предоставените данни са пълни и коректни, до 3 работни дни, 

мрежовият оператор изпраща уведомление за предстоящата промяна до стария 

координатор и до новия координатор на балансираща група. 

2.7.  Старият и новият координатори на балансираща група в срок от 2 работни дни от 

получаване на уведомлението по т.2.6, потвърждава или прави мотивирано 

възражение срещу смяната. В случай, че не е направено мотивирано възражение в 

указания срок, се приема, че смяната е потвърдена. 

2.7.1. В случай на постъпило възражение, в срок от 1 работен ден, мрежовият 

оператор информира заявителя. 

2.7.2. Ако в срок от 1 работен ден, заявителят не удостовери отстраняването на 

причината за възражението, процесът по смяна на доставчика се прекратява. 

2.8. В случай, че не е постъпило възражение или причините за възражението са 

отстранени,  до 3 работни дни  преди началото на месеца за промяна, операторът на 

мрежата регистрира смяната на координатора на балансираща група от 1-во число на 

следващия месец. 

2.9. Два работни дни преди началото на месеца, мрежовите оператори представят 

следната информация: 

2.9.1. На заявителя - за извършената промяна. 

2.9.2. На стария координатор - за излизането на клиента от състава на 

балансиращата група. 

2.9.3. На новия координатор на балансираща група - за присъединяването на 

клиента към неговата група. 

2.9.4.  На Електроенергийния системен оператор – при първа смяна на 

координатора - списък на обектите, присъединени към съответната мрежа, 

изпълнили изискванията за регистрация на пазара по свободно-договорени 

цени, считано от първо число на следващия месец, с информация за 

координатора им и дали са пряк или непряк член на балансираща група. За 

преките членове се посочва допълнително адрес, лице за контакт и 

електронен адрес. 

2.10. Един работен ден преди началото на месеца, координаторите на балансиращи 

групи изпращат в ЕСО списък на обектите на търговските участници, които са в 

състава на балансиращата им група от следващия месец. 

2.11. ЕСО дава достъп до системата за администриране на пазара на преките членове, 

след подаване на заявление до еto.admin@ndc.bg 

 

3. Влизане в сила на инструкцията: 

3.1 Инструкцията влиза в сила от 01 юли 2013 г. 

3.2 Крайни клиенти, които са получили Известие за приемане на заявлението за 

регистрация от ЕСО, към 01 юли 2013 г., но не са приключили процедурата 

по регистрация, и включване в балансираща група от 01 юли 2013 г., имат 

право до 26 юли 2013 г., да заявят смяна на координатор на балансираща 

група при ЕСО, считано от 01 август 2013 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дефиниции: 

 

„Мрежови оператор“ – е оператор на електроразпределителна или електропреносна 

мрежа. 

„Оператор на електроразпределителна мрежа“ е лице, което осъществява 

разпределение на електрическа енергия по електроразпределителна мрежа и отговаря за 

функционирането на електроразпределителна мрежа, за нейната поддръжка, развитието 

й на дадена територия и за взаимовръзките й с други мрежи. 

„ЕСО“ – електроенергиен системен оператор, лицензирано дружество, което е оператор 

на електроенергийната система на България и оператор на електропреносната 

мрежа,което осъществява централизираното оперативно управление, контрол и 

координиране на режимите на ЕЕС, съвместната паралелна работа с електроенергийните 

системи на другите страни от континентална Европа и организира пазара на 

електрическа енергия във всичките му сегменти, включително и пазара на балансираща 

енергия.  

„Обект“ - всяка отделена по отношение на измерването на електрическа енергия 

електрическа инсталация на производител и/или потребител. 

„Виртуален електромер“ – пресметнати сумирани стойности на консумираната и 

отдадената активна електрическа енергия от местата на измерване на един или няколко 

обекта на регистриран търговски участник на пазара на електрическа енергия, 

определени по смисъла на Правилата за измерване на количеството електрическа 

енергия. 

„Координатор на балансираща група“ – лицензирано дружество, вписано в регистъра 

на координаторите на балансиращи групи при ЕСО, който поема отговорността за 

балансиране на обекти на търговски участници, включени в  балансиращата му група. 

„Отговорност за балансиране“ - задължението за финансово уреждане на разликите 

между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за 

производство или потребление и реално отчетеното от средствата за търговско 

измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент 

по отношение на виртуален обект на търговски участник. 

„Пряк член“ на балансираща група – обект на търговски участник, за който може да 

бъде сключен договор с повече от един доставчик и/или купувач, но отговорността за 

балансиране е прехвърлена само на един от тях, регистриран като координатор на 

балансираща група. Прекият член е задължен самостоятелно да известява на 

Електроенергийния системен оператор графиците си за обмен. 

 „Непряк член“ на балансираща група – обект на търговски участник, за който 

участникът не известява самостоятелно графици към Електроенергийния системен 

оператор. За този обект участникът е прехвърлил отговорността си за балансиране на 

координатор на балансиращата група с договор за балансиране или с договор за 

комбинирани услуги. 

 „Доставчик на електрическа енергия“ – лицензирано съгласно Закона за енергетиката 

дружество, което има договор за продажба на електрическа енергия с краен клиент.  

„Доставчик последна инстанция“ - е лице, на което е издадена лицензия съгласно 

Закона за енергетиката и доставя електрическа енергия в случаите, когато основният 

доставчик по силата на договор за покупко-продажба не е в състояние да продължи да 

извършва доставка поради обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 

лицензия или всякакво друго събитие, довело до временно или трайно преустановяване 

на доставката на електрическа енергия, както и на крайни клиенти, които не могат да 

бъдат клиенти на крайния снабдител до избора на друг доставчик. 


