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Контекст
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Защо балансиращия пазар?

 Сетълментът на небалансите и балансиращите пазари – ключ към 

надежден и ефективен електроенергиен пазар

 Конкурентният и ликвиден балансиращ пазар за доставчиците на 

балансиращи услуги (ДБУ), заедно с цена на небаланса, която 

отразява стойността/разходите за енергия в реално време, е 

целевият модел, заложен в Европейското законодателство

За E-Bridge

 Бизнес консултиране в електрическия и газовия сектор

 Въвеждане и реализация на стратегически цели

 Международен практически опит

 Работи с ОПС (TSOs), ОРМ (DSOs), правителствени органи и 

пазарни участници на Европейско ниво (EC, ACER, MRC, XBID, MARI, 

PICASSO), регионално ниво (Nordics, CWE, CORE) национално ниво 

(Германия, Швейцария, Австрия, Холандия, Ирландия, Белгия, 

Норвегия, Финландия, България, Албания, Кипър)

 Офиси в Бон, Германия и Остербeк

 Уебсайт: www.e-bridge.com

Въведение

За изследването

 Проведено е през май 2019

 Метод: Преглед на документи (Desk research)

 Обхваща цялата система от отношения и 

договорености на балансиращия пазар

 Предоставяне на услуги за балансиране

 Отговорност за балансиране и сетълмент на 

небалансите

 Идентифицира несъответствията с 

Европейските регулации и добри практики

 Дава препоръки

http://www.e-bridge.com/


Европейски изисквания за балансиращи продукти и пазари
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 4 Регламента на ЕС, регулиращи продуктите за балансиране и балансиращите пазари:

 Електрически регламент 714/2009 (последни поправки, приети от ЕП през март 2019)

 Насоките за балансиране (EBGL) (влиза в сила: 18-12-2017)

 Насоките за системно управление (SOGL) (влиза в сила: 14-9-2017)

 REMIT (Регламент 543/2013)

В сила 

Регламент за 

прозрачността

July 2013 Jan. 2014

ENTSO-E 

transparency 

platform

Sep 2017

В сила 

Насоки за 

системно 

управление 

Dec 2018

Регионални 

координа-

тори по 

сигурността

Mar 2018

Споразумение 

за 

синхронната 

област

Q4 2019

Въведени 

Платформи за 

балансиране 

за IN* и RR

Въведени 

Платформи за 

балансиране за 

aFRR и mFRR

Q4 2021

В сила

Насоки за 

баланси-

ране

Dec 2017

SOGLREMIT

543/2013 EBGL

Въведение

*IN – нетиране на небалансите



Подход
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Въведение

Преглед и анализ на 

документи
Препоръки & Пътна карта

КПИ и анализ на 

несъответствията (gap 

analisys)

 ЕС изисквания:

 REMIT, Електрическият регламент, 
SOGL, EBGL

 Добри практики:

 ENTSO-E WG AS 2018 годишно 
проучване

 Ситуация в БГ:

 Правила за управление на 
електроенергийната система, 
Правила за търговия, уебсайт на 
ЕСО

 Анализ на историческите данни на 
ПДН на БНЕБ и цените на ЕСО за 
балансиращата енергия

 Извеждане на препоръки по 

области КПИ

 Разработване на пътна карта, на 

база на оценка за важността и 

очакваните усилия за внедряване 

на новите изисквания

 Извеждане на КПИ и области КПИ 

от европейските изисквания и 

добри практики

 Структуриране на КПИ-те по КБГ 

(координатори на балансиращи 

групи) и ДБУ (доставчици на 

балансиращи услуги)

 Анализ на несъответствията (gap 

analysis)
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Ключови показатели за изпълнение (КПИ, англ. KPI)
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 Анализът на несъотвествията (gap analysis) е направен въз основа на 24 КПИ в 6 области:

 2 КПИ, обхващащи уреждането и ценообразуването на небалансите на КБГ и

 4 КПИ, обхващащи ДБУ и участието им на балансиращия пазар

 КПИ произлизат от:

 Изискванията на ЕС – REMIT, Електрически регламент 714/2009 и мрежовите кодекси и насоки

 Добри практики – изведени от проучването на ENTSO-E working group Ancillary services от 2018,

оценени от E-Bridge

КПИ за координатори на 

балансиращи групи (КБГ)

1. Ценообразуване на небалансите

2. Прозрачност

КПИ за доставчици на 

балансиращи услуги (ДБУ) 

3. Предварителен подбор

4. Дефиниране на продукти

5. Методи за покупка

6. Прозрачност

КПИ
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Ценообразуване на небалансите – състояние в България (1/4)

9

Разходи за 

балансираща 

енергия от 

регулиране 

нагоре 

Разходи за 

разполагае-

мост за студен 

резерв (ако е 

активиран)

Административно определени 

разходи за „виртуалната“ 

балансираща енергия от регулиране 

нагоре (разликата между 

агрегирания недостиг на всички КБГ 

и енергията от регулиране нагоре)

Разходи за 

балансираща 

енергия от 

регулиране 

надолу

Административно определени 

разходи за „виртуалната“ 

балансираща енергия от регулиране 

надолу (разликата между 

агрегирания излишък на всички КБГ 

и енергията от регулиране надолу)

Резултатът се коригира

с коефициент, 

отразяващ разходите 

на ОПС за 

администриране на 

пазара на БЕ

1.A. На цената за недостиг

1.В. На цената за излишък

2.

Резултатът се разделя 

на агрегираните

небаланси на КБГ 

(недостиг и излишък)

3.

Ценообразуване на небалансите

КПИ за КБГ



Ценообразуване на небалансите – състояние в България (2/4)
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Ценообразуване на небалансите – състояние в България (3/4)
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Висока санкция за 

недостиг при ниска 

цена на ПДН

Отрицателна 

„санкция“ за 

недостиг при ниска 

цена на ПДН

КПИ за КБГ

Санкция при излишъкСанкция при недостиг



Ценообразуване на небалансите – състояние в България (4/4)
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Наблюдения върху правилата за изчисляване на цените на небалансите

Цената на небаланса (цената за недостиг) съдържа компонент „мощност“, и не е ясно 

доколко отразява стойността на балансиращата енергия в реално време 

Цените на небалансите съдържат административно определен компонент за небаланса, 

за който не е била активирана балансираща енергия и който реално не е предизвикал 

разходи

Цените на небалансите съдържат марж, който би следвало да покрива (част от) 

административните разходи на ОПС. Липсата на допълнителна информация не 

позволява да се прецени доколко тези административни разходи участват в стойността 

на енергията в реално време

КПИ за КБГ
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Ценообразуване на небалансите – КПИ 1 

КПИ за ценообразуване на 

небалансите
Състояние в България

Оцен-

ка

Система с 1 цена (изключения за 

системи с 2 цени се допускат при 

определени условия на работа)

EU* Стриктно прилагане на система с 2 цени

Цената на небаланса отразява 

стойността на енергията в 

реално време

EU

Цената на небаланса има компонент „мощност“ (за студен резерв);

същият се използва частично, когато няма достатъчно

„оперативен“ резерв; допълнително, има административно

определен компонент в разходите, когато балансиращата енергия

е по-малко от обема на небалансите (за сетълмент)

Цената на небаланса е поне 

равна на пределната цена на 

балансиращата енергия

bp* Не, съгласно пазарния модел (дизайн)

Няма „обратни“ стимули bp

Индикации за „обратни“ стимули; отрицателни санкции за

излишък при ниски цени на ПДН и за недостиг при високи цени

на ПДН; не е налична детайлна информация за системния

небаланс и компонентите на цените на небалансите, което не

позволява да се направи по-задълбочена оценка

* EU -> изискване от  европейското законодателство, bp -> добра практика

КПИ за КБГ
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Ценообразуване на небалансите – препоръки

Ценообразуване

то на 

небалансите не 

съответства на 

европейските 

изисквания

 За да отговаря на 

европейските изисквания 

трябва да има една цена за 

небаланс, която да бъде 

резултат от конкурентен 

балансиращ пазар с 

определена пазарна структура

Подобряване на 

прозрачността относно 

реалния системен 

статус/небаланс и цена на 

небаланса

Риск от аварии в енергийната 

система поради липсата на 

адекватни стимули и прозрачност 

за действителния системен 

небаланс и неговата цена

Негативен ефект върху  

благосъстоянието заради факта, че 

разпределянето на разходите не 

отразява стойността на енергията 

Настоящият модел води до високи 

разходи за небаланси за 

доставчиците на ел. енергия

Следствия ПрепоръкиОбща оценка

КПИ за КБГ



Прозрачност за КБГ – Състояние в България (1/2)
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Категория данни Важно за Срок за публикуване

Правила за балансиране ДБУ и КБГ няма

Размер на балансиращите мощности по договор ДБУ Два часа преди следващото закупуване

Цени за балансиращи мощности по договор ДБУ Един час след края на процеса по покупка

Прието количество по офертите за балансираща

енергия

ДБУ Един час след съответния период

Активирано количество от оферираната 

балансираща енергия

ДБУ 30 мин. след съответния период

Цена за активираното количество балансираща

енергия

ДБУ Един час след съответния период

Цени за небаланс КБГ възможно най-скоро

Количества небаланс КБГ 30 мин. след съответния период

Месечен финансов баланс КБГ 3 месеца след приключване на месеца

Презграничен обмен на балансираща енергия ДБУ Един час след съответния период

Приложими изисквания за прозрачност (по REMIT) – публикуване на информация

КПИ за КБГ



Прозрачност за КБГ – Състояние в България (2/2)
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Налична информация за КБГ (неизчерпателен списък)

 Регистър на КБГ

 Типов договор за КБГ, заявления и инструкции

 Месечни цени на предлаганата балансираща енергия от 

вторичен и студен резерв, административни цени за 

недостиг и излишък, отнасящи се за количествата 

недостиг и излишък, за които не е активирана 

балансираща енергия (публикуват се предишния месец)

 Цени на небалансите (публикуват се късно, 5 седмици 

след реално време)

 Методика за изчисляване на цените на балансиращата 

енергия, включително формула с всички компоненти, 

някои компоненти не са достатъчно добре дефинирани 

(напр. параметърът, с който се коригират цените, така че 

да покриват разходите на ОПС за администриране на 

пазара, комбинирана цена за разполагаемост/енергия 

при активирането на студен резерв)

Не се публикува: допълнителна 

информация относно сетълмента, 

изисквана съгласно европейския 

Регламент за прозрачността

((EU)543/2013), като

 Количеството недостиг за всеки период 

на сетълмент

 Количеството излишък за всеки период 

на сетълмент

КПИ за КБГ
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Прозрачност за КБГ – КПИ 2

КПИ за прозрачност Състояние в България
Оцен-

ка

Изпълнение на европейските 

изисквания, Регламент (EU) 

543/2013

EU

Много елементи на информацията

липсват; това, което се публикува, се

публикува късно

Публикуване на национално 

приложимите условия за КБГ
EU

Информацията е налична в различни

документи (заявления, Правила за

търговия, типов договор и т.н.); липсва

общ документ с пълната информация

КПИ за КБГ
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Прозрачност за КБГ - препоръки

КБГ са 

изправени пред 

непрозрачно 

ценообразуване 

на небалансите

Подобряване на цялостната 

прозрачност на процеса по 

сетълмент на небалансите и 

елементите, включени в 

ценообразуването. 

Спазване на европейските 

изисквания за прозрачност

Липсата на прозрачност води 

неефективно и скъпо снабдяване 

с електрическа енергия

 Това създава големи тежести за 

навлизането на нови играчи на 

българския електроенергиен 

пазар

Конкуренцията се изкривява, ако 

информацията се разпространява 

асиметрично

ПрепоръкиОбща оценка

КПИ за КБГ

Следствия



32Пътна карта3

20КПИ за доставчици на балансиращи услуги (ДБУ) 2.2

8КПИ за Координатори на балансиращи групи (КБГ)2.1

6Ключови показатели за изпълнение (КПИ)2

2Въведение1

Съдържание

19



Предоставяне на балансиращи услуги – състояние в България

20

 Четири вида резерв на активна мощност

 Първичен, вторичен, третичен и студен резерв (бавен третичен резерв)

 ЕСО поддържа регистър на доставчиците на балансиращи усулги

 Потребителите могат да участват в третичния резерв

 Оферти за участие в третичния резерв се представят ежедневно 

(количества и цени)

 Всички останали резерви се купуват на годишна база, договаря се 

цена за разполагаемост и за енергия

 КЕВР определя пределна цена за енергията от вторичен и студен 

резерв. Пределната цена за регулиране нагоре е цената на ПДН, 

увеличена с коефициент (в момента 2,5)

 Има регистрационен процес за доставчици на третичен резерв 

 Предлагането на първичен и вторичен резерв е задължително. ЕСО 

определя доставчиците и количествата

 Предвидено е презгранично балансиране, няма пътна карта за 

участие на евпропейските платформи за балансиране

Доставчик
Първи-
чен

Втори-
чен

Трети-
чен

Сту-
ден

Производител

A 4 8 8
B 3 3 3
C 3 3 3
D 8 8 6
F 2
H 1
I 1
J 1
K 2
L 1
M 2
N 2

Потребител
E 1
G 1
O 1
P 1
Q 1
Общо 18 22 5 32

КПИ за ДБУ
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Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 3 „Предварителен подбор“

КПИ за предварителен подбор Състояние в България Оценка

Нито една технология не трябва да се 

изключва
EU

Само диспечируемите производители се

допускат за предоставяне на FCR* и aFRR; достав-

чици на FCR и aFRR не могат да участват в mFRR

Мониторингът трябва да бъде насочен към 

оценка на изпълнението след реално време
bp

Всички ДБУ са задължени да предоставят

измервателни данни в реално време

Предварителният 

подбор вероятно 

ограничава 

конкуренцията при 

предоставяне на 

балансиращи услуги

Определяне на изисквания за 

предварителен подбор 

квалификация и мониторинг, 

които позволяват участието на 

възможно най-много 

технологии

 Недопускането на определени 

технологии да участват в 

балансирането води до неефективно 

управление на системата, в случай че 

технологиите с ниски цени не могат да 

предоставят балансиращи услуги на 

ОПС

Следствия ПрепоръкиОбща оценка

КПИ за ДБУ

FCR – резерв за ограничаване на честотата (в БГ първичен резерв); aFRR – резерв за автоматично 

възстановяване на честотата (в БГ вторичен резерв); mFRR – резерв за ръчно възстановяване на честотата (в БГ 

третичен резерв); RR – заместващ резерв (в БГ студен резерв)
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Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 4 „Дефиниране на продукти“

КПИ за дефиниране на 

продукти
Състояние в България

Оцен-

ка

Стандартно дефинирани продукти за 

балансиране от ENTSO-E: FCR, aFRR, 

mFRR и RR

EU
Никъде не се срещат термините FCR, aFRR, mFRR

и RR

Техническите и търговските

изисквания трябва да се съдържат в 

един общ документ за цялостно 

дефиниране на продуктите

bp

Технически и търговски условия са разпръснати

в различни документи (правила за управление

на мрежата, типови договори, Правила за

търговия; изисквания за IT комуникацията)

Минималният размер на продукта 

трябва да бъде 1 MW или по-малко
bp

Няма индикации, че продукти по-малки от 1

MW могат да бъдат оферирани; голям

минимален изискуем размер на офертите за

mFRR - 5 MW

КПИ за ДБУ
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Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 4 „Дефиниране на продукти“, 

препоръки

Липсва

Дефиниране на 

продуктите 

заради липсата на 

пазари

Дефиниране на продукти 

съгласно изискванията на ЕС

Намаляване на бариерите за 

навлизане на нови 

участниците, за да се  

конкурират със 

съществуващите участници

Поради частично липсващите 

спецификации на продуктите за 

балансиране и балансиращи пазари, 

закупуването на балансиращи 

услуги може да бъде неефективно

Хармонизираните продукти 

позволяват по-широко отваряне на 

пазара и засилена конкуренция 

(презгранична и вътрешна)

Следствия ПрепоръкиОбща оценка

КПИ за ДБУ
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Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 5 „Метод на закупуване“ (1/2)

КПИ за метод за закупуване Състояние в България
Оцен-

ка

Презгранично закупуване на 

мощност
EU Няма доказателства

Пазарно ориентирано закупуване EU

Само за mFRR и за студения резерв; при закупуването на

мощност липсва яснота относно мониторинга на

задълженията и изпълнението

Балансиращата енергия следва да 

се заплаща по клирингова цена 

(pay as cleared)

EU
Балансиращата енергия се заплаща по офертната цена (pay

as bid)

Закупуването на мощност и енергия 

трябва да бъде краткосрочна база
EU

Закупуване на мощност: годишно за FCR и aFRR,

сезонно/месечно за студен резерв; Закупуване на енергия:

месечно за FCR/aFRR и студен резерв и дневно за mFRR

Участието с балансираща енергия

на балансиращия пазар трябва да е 

възможно и без договор за 

предоставяне на мощност

EU
Не е възможно участие без договор в пазара на резерв, при

който има покупка на мощност

КПИ за ДБУ
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Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 5 „Метод на закупуване“ (2/2)

КПИ за метод за закупуване Състояние в България
Оцен-

ка

Активиране на източници по 

приоритетен списък
EU

Задължение за ЕСО да активира източници по

приоритетен списък; няма доказателства за прилагане;

индикации, че активирането на балансираща енергия

от aFRR е все още пропорционално (pro-rata)

Прозрачност относно

ограниченията в системата
EU

Няма никаква информация за това дали, как и къде се

прилагат системни ограничения при разпределението

на резервна мощност или при активирането на

балансираща енергия

Мощността и енергията трябва да се 

закупуват отделно и поотделно за всяка 

посока; размерът на мощността трябва да 

бъде определян отделно за всяка посока

EU

Няма ясно определяне на мощността за регулиране

надолу; няма отделно закупуване на мощност за

резерв (FCR и aFRR) за регулиране нагоре и надолу;

симетрични продукти

(Презгранично) закупуване на 

балансираща енергия чрез Европейските 

платформи за балансиране

bp Няма доказателства за наличие на План за прилагане

КПИ за ДБУ



Предоставяне на балансиращи услуги – КПИ 5 „Метод на закупуване“ , препоръки
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Методите за 

покупка са 

частично пазарно 

ориентирани и не 

съответстват на 

изискванията на ЕС

 Въвеждане на пазарни принципи 

при всички балансиращи услуги 

 Прилагане на европейските 

изисквания относно пазарния 

модел на балансиращия пазар

 За да отговаря на изискванията 

на ЕС, покупката на балансираща 

енергия може да се разшири така, 

че да включва и съседните 

контролни зони/страни

 Частичната липса на пазарни 

принципи води до загуба на 

благосъстояние поради неефективно 

предоставяне на услуги за 

балансиране на системата

 Неоправданото ограничаване на 

пазара до националните граници 

намалява конкуренцията и води до 

високи разходи за небаланси

Следствия ПрепоръкиОбща оценка

КПИ за ДБУ
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Времево изискване Информация, която

следва да се

публикува от ОПС

Информация, която следва да се публикува

В рамките на 30 мин. след 

реално време

Баланс на системата Текущ системен баланс в съответната/ните

контролна/и зона/и 

В рамките на 30 минути 

след края на съответния 

пазарен период

Оферти за балансираща

на енергия; ако е 

необходимо анонимни

Вид на продукта; срок на валидност; предлагани 

количества; предлагани цени; информация за 

декларирана (не)наличност;

Информация за преобразуване от определени 

продукти, ако е приложимо

Обобщена информация 

на офертите за 

балансираща енергия

Общото к-во по предоставени оферти; общото к-во

по предоставени оферти по вид; общото к-во

активирани оферти; к-вото неналични оферти по вид

В рамките на 1 час след 

уведомяване на успешните 

доставчици

Информация за 

балансиращата мощност

Предлагани количества и предлагани цени, 

анонимни, където е необходимо

Насоки за балансиране – изисквания за публикуване на информация

КПИ за ДБУ
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Налична информация за балансиращия пазар 

(неизчерпателен списък)

 Регистър на източниците на балансираща енергия

 Не се публикуват количествата

 Регистър на потребителите, които предоставят студен 

резерв, вкл. размера

 Типов договор за доставчиците на третично

регулиране (потребители и производители)

 Тръжни правила за провеждане на търговете за 

студен резерв

 Резултатите от търговете за студен резерв

 Месечни цени на предлаганата балансираща енергия 

от вторичен и студен резерв, административни цени 

за недостиг и излишък, когато за същите не се 

активира балансираща енергия (публикуват се 

предишния месец)

Не се публикува:

 Размерът на изискуемите резерви FCR, aFRR, 

mFRR, калкулацията на размера на студения 

резерв

 Разпределението по участници на FCR и aFRR

резерва, както и цените за 

мощност/разполагаемост

 Активираното количество балансираща 

енергия от aFRR, mFRR (нагоре и надолу) и 

студен резерв (само нагоре) както и 

презграничните обмени

 Необходимия дневен размер на mFRR и на 

студения резерв

 Средната и пределната цена на балансиращата 

енергия от регулиране нагоре и надолу и на 

презграничните обмени

КПИ за ДБУ



Прозрачност за ДБУ – КПИ

КПИ за прозрачност за ДБУ Състояние в България
Оцен-

ка

Процесът за предварителен подбор 

трябва да бъде описан в детайли и 

публикуван 

Няма единно последователно и подробно

описание на процеса за предварителен подбор

по вид резерв

Изпълнение на изискванията  на 

Регламент 543/2013

Липсват голяма част от информацията, а

наличната се публикува твърде късно.

Методът за определяне на размера 

на резерва трябва да бъде описан и 

публикуван

Методът за определяне на размера FCR (ENTSO-

E), aFRR и mFRR е описан; този КПИ не се прилага

за студения резерв; няма ясно описание как се

постигат изискванията за определяне на размера

29
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Прозрачност за ДБУ – препоръки

Прозрачността

за ДБУ е проблем
 Увеличаване на цялостната 

прозрачност на процеса по 

сетълмент и данните за 

сетълмента, включително 

детайлна информация 

относно това какво се 

включва в калкулацията на 

разходите за балансиране

Най-съществените последствия от 

липсата на прозрачност са 

ограничаването на конкуренцията, 

функционирането на пазара и 

ефективното ценообразуване. 

Резултатът от това може да бъде 

много неефективен балансиращ 

режим

Следствия ПрепоръкиОбща оценка
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КПИ за ДБУ
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Подобряване на прозрачността във всички области на ценообразуването на небалансите и 

балансиращия пазар

Разработване на мерки за изпълнение на Европейските изисквания, в частност

a) Ценообразуване на небалансите, което отразява стойността на енергията в реално време и което дава 

правилни стимули за КБГ

b) Определяне на продукти и пазари за всички видове резерв, което стимулира конкуренцията между ДБУ

c) Разработване на критерии за предварителен подбор, които позволяват повече технологии да участват в 

регулирането и така да осигуряват стабилността на системата

d) Използване на пазарно ориентирани методи за покупка, изисквано от Европейското законодателство

e) Отваряне на границите за участие в балансиращия пазар, което да увеличи конкуренцията и да осигури 

висока степен на надеждност на системата

1

Разработване на мерки в съответствие на добрите практики

a) Разработване на продукти и пазари (близо до) в реално време 

b) Предоставяне на възможност за (пасивно) „самобалансиране“

3

2

Пътна карта
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Списък с често използвани съкращения

Abbreviations list

Еnglish Български

aFRR Automatic Frequency Restoration Reserve aFRR Резерв за автоматично възстановяване на честотата (в БГ вторичен резерв); 

BRP Balancing Responsible Party КБГ Координатор на балансираща група

BSP Balance Service Provider ДБУ Доставчик(ци) на балансиращи услуги (в БГ доставчик на балансираща енергия, 

доставчик на допълнителни услуги)

DAM Day-ahead market ПДН Пазар ден напред

EBGL Electricity Balancing Guideline EBGL Насоките за балансиране 

ESO Electricity System Operator (Bulgarian TSO) ЕСО Електроенергиен системен оператор

FCR Frequency Containment Reserve FCR Резерв за ограничаване на честотата (в БГ първичен резерв) 

IBEX Bulgarian Power Exchange БНЕБ Българска независима енергийна борса

KPI Key Performance Indicator КПИ Ключов(и) показател(и) за изпълнение

mFRR Manual Frequency Restoration Reserve mFRR Резерв за ръчно възстановяване на честотата (в БГ третичен резерв)

RR Replacement Reserves RR Заместващ резерв (в БГ студен резерв)

SOGL System Operation Guideline SOGL Насоки за системно управление

TSO Transmission System Operator ОПС Оператор на преносната система


