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Дефиниции и съкращения 

„Производител” е лицензирано лице, произвеждащо електрическа енергия; 

„Координатор на стандартна балансираща група” – за целите на процедурата това е 

„координатор” по смисъла на Правилата за търговия с ел. енергия; 

„Стандартна балансираща група” е група от търговски участници с координатор, 

регистриран от независимия преносен оператор, отговарящи на изискванията на ЗЕ и към които се 

прилагат общи принципи на балансиране; 

„Пряк член на балансираща група” е обект на търговски участник, за който може да бъде 

сключен договор с повече от един доставчик/клиент, като отговорността за балансиране е прехвърлена 

само на един от тях, регистриран като координатор на балансираща група. Търговският участник има 

право да възложи на координатора да осъществява известяването на графиците за обмен за този обект 

или самостоятелно да извършва известяването след получен идентификационен код от независимия 

преносен    оператор; 

„КЕВР” – Комисия за енергийно и водно регулиране; 

„МО“ или „Мрежови оператор” или „оператор на електропреносната или 

електроразпределителна мрежа” – лицензирано дружество, което осъществява разпределение на 

електрическа енергия по електроразпределителна мрежа и отговаря за функционирането и 

поддръжката на същата; 

„ЕСО” – Електроенергиен системен оператор – лицензирано дружество, изпълняващо 

функциите на оператор на електропреносната мрежа , което администрира сделките с електрическа 

енергия и има специални правомощия съгласно ЗЕ; 

„ЗЕ” – Закон за енергетиката; 

„ПТЕЕ” – Правила за търговия с електрическа енергия; 

„УС” или „Управителен съвет” – Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД. 

 

1. Нормативна уредба. 

Настоящата инструкция се подчинява на разпоредбите в следните законови и  подзаконови 

нормативни актове: 

• Закон за енергетиката; 

• Правила за търговия с електрическа енергия; 

• Инструкция № 2 на ЕСО за регистриране на обект на краен клиент в пазара по свободно-

договорени цени и смяна на координатор на балансираща група. 

 

2. Същност на процедурата. 

Настоящата процедура се прилага за избор на координатор на стандартна балансираща група 

във връзка с прехвърляне на отговорността за балансиране по чл. 56в ал.2 от Правилата за търговия 

с електрическа енергия, в условия на директно договаряне. 



 

Директор дирекция „Експлоатационна дейност” информира с доклад Изпълнителния 

директор за необходимостта за провеждане на процедура за избор на координатор. 

Изпълнителният директор определя със заповед комисия, която: 

• Събира офертни предложения от най-малко три координатори на стандартна 

балансираща група; 

• Разглежда офертите и класира участниците; 

• Подготвя заявление за смяна на координатора на стандартната балансираща група и 

необходимите приложения пред ЕСО и ЕРП; 

• Изготвя проект на Договор за участие в стандартна балансираща група; 

• Изготвя доклад до Управителния съвет на „Топлофикация София” ЕАД за избрания 

координатор. 

 

В състава на комисията задължително участват специалисти, които могат да дадат 

компетентно становище за законосъобразност на проведената процедура. 

Комисията изработва еднотипни писма до най-малко три координатори на стандартна 

балансираща група, за получаване офертни предложения. В запитването се изисква  предоставяне на 

следната информация: 

 

• Кратка характеристика на участниците в балансиращата група/подгрупа; 

• Справка от независимия преносен оператор (ЕСО) за размера на балансиращата група в 

MW, осреднен почасов товар по регистрирани графици от данните за последните 6 /шест/ месеца; 

• Стойност на отношението на средната за месеца цена за енергиен излишък при участие 

на „Топлофикация София” ЕАД в стандартната балансираща група на координатора, отнесена 

към средната за месеца цена за излишък на ЕСО. Стойността трябва да е по-голяма или равна на 

1 /едно/ и е обвързваща за целия срок на договора; 

• Стойност на отношението на средната за месеца цена за енергиен недостиг при участие 

на „Топлофикация София” ЕАД в стандартната балансираща група на координатора, отнесена 

към средната за месеца цена за недостиг на ЕСО. Стойността трябва да е по-малка или равна на 1 

/едно/ и е обвързваща за целия срок на договора; 

• Документи, удостоверяващи критериите за допустимост. 

 

След получаване на офертните предложения, комисията ги разглежда, класира участниците 

и съставя протокол за класирането, който се прилага към доклада до Управителния съвет за избор 

на координатор. В случай, че проекта на Договора, изготвен от комисията не бъде приет от 

участника, неговата оферта не участва в класирането. 

Ако избраният участник се откаже от дейността и/или спре дейността по Лицензията  за 

„Търговия с електрическа енергия” се провежда нова процедура. 



 

3. Критерии за допустимост. 

• Кандидатът представя Удостоверение за липса на задължения и забавени плащания към: 

✓ Фонд „Сигурност на енергийната система” - за плащания на „Цена за задължение към 

обществото”; 

✓ НАП – за платени данъци и такси; 

✓ Община Столична – удостоверение за платени местни данъци и такси; 

✓ „Топлофикация София” ЕАД. 

• ЕСО – Удостоверение за предоставено обезпечение (банкова гаранция или депозит) по 

договор за балансиране, в качеството на координатор на стандартна балансираща  група. 

• Лицензия за търговия и координатор на стандартна балансираща група 

• Документ удостоверяващ активна регистрация на платформите на БНЕБ; 

• Система за управление на качеството ISO 9001:2015. 

• Удостоверение за актуално състояние; 

• Декларация, че кандидатът не е в процедура по несъстоятелност и ликвидация. 

• Положителен финансов резултат за последните три финансови години; 

• Участникът е необходимо да декларира, че има готовност да предостави обезпечение 

(банкова гаранция или депозит) за добро изпълнение на договора. 

 

Участникът не трябва да предлага такса за участие в балансиращата група. 

 

4. Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната 

оценка на офертата. 

 

МЕТОДИКА 

за оценка на офертите за избор на координатор на стандартна балансираща група за 

нуждите на „Топлофикация София” ЕАД 

 

Показател 1: 

 

Цена за енергиен излишък, коефициент спрямо цена за енергиен излишък на ЕСО (средна за 

месеца), допустими стойности: К ≥ 1.0 

 

Т1 = (Kn / Kmax)*100 

Където: 

 

Кn – Коефициент за излишък на участник n; 



 

 

Кmax – Максимален коефициент за излишък предложен от частниците. 

Тежест: 40%, W1 

 

Показател 2: 

 

Цена за енергиен недостиг, коефициент спрямо цена за енергиен недостиг на ЕСО (средна за 

месеца), допустими стойности: 0 < М ≤ 1.0 

 

Т2 = (Mmin / Mn)*100 

Където: 

 

Mn – Коефициент за недостиг на   участник n; 

 

Mmin – Минимален коефициент за недостиг предложен от 

участниците. 

Тежест: 40%, W2 

 

Показател 3: 

 

Размер на балансиращата група в MW, осреднен почасов товар по регистрирани графици от 

данните за последните шест месеца по справка от ЕСО 

Т3 = (En / Emax)*100 

Където: 

 

Еn – Осреднен почасов товар по регистрирани графици от данните за последните шест месеца 

на   участник n; 

 

Emax – Максимален осреднен почасов товар предоставен от участниците. 

Тежест: 5%, W3 

 

Показател 4: 

 

Рентабилност на приходите от продажби, среден коефициент за последните три години на база 

заверени ГФО. 

 

Т4 = (Rn / Rmax)*100 



 

Където: 

Rn – Рентабилност на приходите от продажби на участника n; 

 

Rmax – Максимална рентабилност на приходите от продажби предоставена от участниците. 

Тежест: 10%, W4 

 

Показател 5: 

 

Оценката на офертата по този показател Т5, ще се изчислява на база предложеният от 

участниците срок на плащане на фактурите за излишък от датата на падежа, допустими стойности: 1 

≤ P ≤ 31; P – цяло число. 

 

Т5 = (Pn / Pmin)*100 

Където: 

 

Pn – Предложен от участника n срок на плащане в брой дни от датата на падежа; 

 

Pmin – Минимален срок на плащане от допуснатите до класиране оферти в брой дни.  

Тежест: 5%, W5 

 

Обща Оценка = Т1 х W1 + Т2 x W2 + Т3 x W3 + Т4 x W4 + Т5 x W5 



 

7. Допълнителни разпоредби. 

§1. Настоящата процедура влиза в сила от с утвърждаването и от Управителния съвет и 

отменя всички предходни вътрешни документи, които регламентират уредените с нея дейности. 

§2. При промяна на организационно-управленската структура на „Топлофикация София” 

ЕАД посочените в настоящите Вътрешни правила длъжностни лица и/или организационни единици 

се заменят с техните правоприемници и/или аналогични длъжностни лица и/или организационни 

единици. 

§3. Копие от настоящите правила се връчват на отговорните лица, за сведение и изпълнение. 

§4. При несъответствие на указанията в настоящата процедура с разпоредба/и в законови 

и/или подзаконови нормативни актове, се прилагат разпоредбите от съответните законови и/или 

подзаконови нормативни актове. При установяване на несъответствие със законови или 

подзаконови нормативни актове, настоящата процедура се преразглежда и указанията в нея се 

привеждат в съответствие с действащото законодателство. 

§5. Контрол по изпълнението на настоящите правила възлагам на Зам. изпълнителен 

директор, ресор „Експлоатационна и ремонтна дейност”. 

§6. За неуредените в тази Процедура въпроси, се прилага действащата нормативна уредба. 

 

Настоящата процедура е утвърдена от Управителния съвет с Решение от Протокол  

№ 14 от 21.03.2022 г. 

 


