Комбинирана балансираща група
на
Компания за енергетика и развитие ООД
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Представяне

„КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ“ ООД е създадена през 2004 г. с предмет на
дейност изграждане и експлоатация на възобновяеми енергийни източници и работи в две
основни направления:
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•

Собственик е на фотоволтаична централа ФЕЦ „Добрич“ за производство
на електрическа енергия с генерираща мощност 14 MWp;

•

Лицензирана е като Координатор на комбинирана балансираща група с обща
инсталирана мощност на членовете си 540MWp.

•

„Компания за енергетика и развитие" ООД е лицензиран Координатор на комбинирана
балансираща група с РЕШЕНИЕ №И1-Л-388/29.10.2014 г. на Комисията за енергийно и водно
регулиране.

•

„Компания за енергетика и развитие" ООД
балансираща група в „ЕСО“ ЕАД.

е активен Координатор на комбинирана

Балансираща група на КЕР

•

•
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„Компания за енергетика и развитие“ООД
официално
започва работа
като
комбинирана балансираща през април 2015 г
В групата са представени производители с
различни по капацитет централи - от 0.015 MW
до 157 MW.

•

Централите на участниците в групата са
разположени на територията на цялата страна.

•

Доминиращо
участие в групата
имат
производителите
на
електроенергия
от
фотоволтаици.

Брой участници в групата:
Инсталирана мощност:

189
540 MW

Инсталирана мощност по видове:
•
•
•
•

ФЕЦ:
ВтЕЦ
ВЕЦ:
БиоЕЦ:

Коефициент на
агрегиране на небаланси :

302 MW
207.5 MW
29 MW
1.5 MW

над 50%

Общи принципи в комбинираната балансираща група
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Отговорност на
координатора

Координаторът на комбинираната балансираща група поема отговорността
за балансиране пред независимия преносен оператор за всички
производители, които участват в неговата балансираща група.

Отношения с
Обществения
доставчик

Във връзка с участието на производители по чл.70 от ПТЕЕ в балансиращата
група, координаторът ще урежда взаимоотношенията, които възникват с
Обществения доставчик по реда на чл. 73 от ПТЕЕ.

Отношения с
независим
преносен
оператор

Във връзка с участието на производители по чл.70 от ПТЕЕ в балансиращата
група, координаторът ще урежда взаимоотношенията, които възникват с
Независимият преносен оператор по реда на чл. 72 от ПТЕЕ.

Договор за
участие в
комбинирана
балансираща
група

За поемане на отговорност за балансиране от координатора на
комбинираната балансираща група и прехвърлянето на отговорността за
балансиране от производител на координатора на комбинираната
балансираща група се сключва договор за участие в комбинираната
балансираща група, по реда на чл.11 т.9 от ПТЕЕ.

Схема на общите принципи в комбинираната балансиращагрупа

График по-нисък от произведената енергия за периода на сетълмент

Цена ОД

Обществен
доставчик

Член на
ККБГ
Цена
излишък

Независим преносен
оператор

График по-висок от произведената енергия за периода на сетълмент

Координатор на
комбинирана
балансираща
група
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Цена ОД

Цена
недостиг

Обществен
доставчик

Независим преносен
оператор

Разплащане между координатора на КБГ и ЧКБГ

Постигнатото намаление на небалансите се разпределя измежду
комбинираната балансираща група, при спазване на следнитепринципи:

участниците

в

• равнопоставеност между членовете
на балансиращата група;
• разпределяне на груповия ефект към
всички участници в комбинираната
балансираща
група,
отчитайки
индивидуалния принос на всеки
участник;
• прозрачност и отчетност от страна на
координатора към членовете на
комбинираната балансираща група;
• начисления небаланс на член от
групата не може да надвишава
индивидуалния му небаланс.
.
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административ
на такса

Член на
ККБГ

% от спестения
небаланс

разход за
небаланс на
участника

Координатор
на
комбинирана
балансираща
група

Участие на свободен пазар

Промените в ЗИДЗЕ и ЗЕВИ дават възможност на производителите от възобновяеми източници
да продават по свободно-договорени цени количествата електрическа енергия над “нетно
специфично производство“ чрез координатора си на балансиращатагрупа

• Известяването на графиците към участник на
свободния пазар могат да започнат във всеки
един момент (период на сетълмент) след
достигане на размера на „нетно специфично
производство“.
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ЧКБГ2

ЧКБГ3

ЧКБГ n

Почасов
график за
продажба на
свободен
пазар

Агрегиран
почасов
график за
продажба на
свободен
пазар

Участник на свободенпазар

• Всеки член на балансиращата група достигнал
часовете определени в решението за
преференциалната цена на КЕВР ще има право
да продава енергията чрез координатора;

ЧКБГ1

Координатор на балансиращагрупа

„КОМПАНИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И РАЗВИТИЕ“ ООД ще
урежда сделки на свободен пазар
за
произведената енергия над „нетно специфично
производство“ при най-добри условия за своите
членове при спазване на указанията дадени от ЕСО
в изпълнение на чл.31 ал.12 от ЗЕВИ
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Important Notice
This document is delivered for informational purposes only. This document is intended for the sole use of the person to which it is addressed. It may not be transmitted further, reproduced, redistributed or passed on to any other person or published, in whole or in part, for any
purpose, without the written consent of Energy and Development Company.
This document does not constitute an offer, an invitation to purchase, nor a solicitation of offers to purchase any participation, nor to finance any such transaction, to any recipient or any other party.
Energy and Development Company or any oftheir representatives or employees disclaim any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this document or its contents. In particular we disclaim all liability to any person with regard to anything
done or omitted to be done, and with respect to the consequences of anything done or omitted to be done wholly or partly in reliance upon that information.\
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