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ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
  

№  И2-Л-331  
от 14.10.2013 г. 

 
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 

 
на закрито заседание, проведено на 14.10.2013 г.,  като разгледа доклад с вх.  №Е-Дк-
463/30.09.2013 г. относно заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41/12.08.2013г., подадено от 
„Енерджи МТ” ЕАД за изменение на лицензия №Л-331-15/25.06.2010г. издадена за 
дейността „търговия с електрическа енергия” и допълнена като „координатор на 
комбинирана балансираща група”  и събраните данни от проведено открито заседание 
на 08.10.2013  г., установи следното: 
 Административното производство е образувано по заявление с вх. № Е-ЗЛР-И-
41/12.08.2013 г., подадено от „Енерджи МТ” ЕАД за изменение/допълнение на лицензия  № 
Л-331-15/15.06.2010 г. издадената за дейността „търговия с електрическа енергия” и 
допълнена допълнена като  „координатор на комбинирана балансираща група” на основание 
на основание чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ) и чл. 61, ал. 2, т. 2 от Наредба 
№3 за лицензиране на дейностите в енергетиката (Наредба №3).„Енерджи МТ” ЕАД е 
титуляр на лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността  „търговия с 
електрическа енергия” и допълнена с права и задължения за координатор на стандартна 
балансираща група с Решение И1-Л-331 от 09.07.2012 г. на ДКЕВР за срок от 10 години. 
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗЕ производство за изменение на лицензия може да се образува 
по искане на лицензианта. Основание за исканото изменение е и чл. 61, ал. 1, т. 2 от Наредба 
№3, във връзка с чл. 39, ал. 5 и чл. 96а от ЗЕ и чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия, приети с решение по протокол № 110 от 18.07.2013 г. на ДКЕВР.   
 С подаденото заявление с вх. № Е-13-174-2/01.04.2013 г.,  дружеството е поискало 
допълване на лицензията с права и задължения на координатор на комбинирана балансираща 
група съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия.   
Видно от чл. 39, ал. 5 от ЗЕ в случай, че лицензиант притежава лицензия за дейността 
„търговия с електрическа енергия“, същият ако отговаря на изискванията за координатор на 
балансираща група, може да поиска изменение на съществуващата му лицензия. Съгласно 
текста на чл. 9, ал. 5 от Наредба №3 последната следва да бъде допълнена с права и 
задължения на координатор. 
 В чл. 56, ал. 11 от Правилата за търговия с електрическа енергия, изрично е 
предвидена възможността за създаване на комбинирани балансиращи групи, в които могат да 
участват производители на енергия от възобновяеми източници и високоефективно 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и потребители. От друга 
страна съгласно чл. 58, ал. 1 от Правилата, търговските участници имат право да се 
регистрират като „координатори на комбинирани балансиращи групи“, като Правилата 
допускат един търговски участник да е координатор на повече от една балансираща група. 
Съгласно разпоредбата на чл. 1 , ал. 2 от Правилата търговски участник е и търговеца на 
електрическа енергия.  
 Едно от изискванията за регистрация на търговски участник като „координатор на 
комбинирана група”, посочено в чл. 58, ал. 1, т.3  от Правилата, е наличие на прието решение 
от ДКЕВР за допълване на съществуващата лицензия с правата и задълженията, свързани с 
тази дейност.  
 С оглед изложеното, се налага изводът, че искането на „Енерджи МТ” ЕАД да бъде 
изменена лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. е допустимо.  
 „Енерджи МТ” ЕАД, ЕИК 201149482, е еднолично акционерно дружество със 
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седалище и адрес на управление гр. София 1000, община Столична, р-н Оборище, ул. „Бачо 
Киро” №8, ет. 3. Капиталът на дружеството е в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, 
разпределен в 2 000 (две хиляди) броя поименни акции с номинална стойност от 100 (сто) 
лева всяка. Едноличен собственик на капитала е Румяна Петрова Георгиева. Дружеството се 
управлява по едностепенна система на управление със Съвет на директорите в състав Петя 
Георгиева Петрова, Петър Петров Георгиев и Екатерина Иванова Радева и се представлява от 
Петя Геогиева Петрова, в качеството и на Изпълнителен директор.  
Към заявлението са приложени декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „а” и б. „б” от Наредба № 3 
от членовете на Съвета на директорите, удостоверяващи, че същите не са лишени от правото 
да упражняват търговска дейност и не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление 
против собствеността или против стопанството.  
Представени са декларации по чл. 11, ал. 2, т. 2, б. „в” и б. „д” от Наредба № 3 от 
Изпълнителния директор, че дружеството не е в производство по несъстоятелност, не е в 
производство по ликвидация, не му е отнемана лицензията за дейността „търговия с 
електрическа енергия” и координатор на балансираща група, както и не е получавало отказ за 
издаване на лицензия за същите дейности. 
 Видно от подаденото заявление и след извършена служебна справка в Търговския 
регистър „Енерджи МТ” ЕАД, е със седалище и адрес на управление гр. София 1000, община 
Столична, р-н Оборище, ул. „Бачо Киро” №8, ет. 3. 
 С решение по т. 1 от Протокол от решения на едноличния собственик на капитала, 
на 07.01.2013 г. е променено седалището и адреса на управление на дружеството от „гр. 
София, община Столична, район Триадица, кв. Кръстова вада, ул. „Асен Йорданов” № 17, бл. 
„Д”, ет. 1, ап. 1” на „община Столична, район Оборище, гр. София 1000, ул. „Бачо Киро” № 
8”. Съгласно чл.49, ал.3 от действащата към настоящия момент Наредба №3, промяната на 
наименованието на лицензианта и/или на адреса и седалището на неговото управление, не се 
счита за изменение на лицензията. Предвид изложеното по-горе, Комисията счита, че 
седалището и адреса на управление на дружеството, вписани в лицензията следва служебно 
да бъдат изменени, както следва: „община Столична, район Оборище, гр. София 1000, ул. 
„Бачо Киро” № 8”. 
 Следва да се има предвид, че Комисията е издала лицензия за дейността „търговия 
с електрическа енергия” на дружеството за срок от 10 години. Исканото изменение с 
допълване на права и задължения за дейността координатор на комбинирана балансираща 
група предполага качество търговец на електрическа енергия. Предвид изложеното при 
изменение на съществуващата лицензия срокът на изпълнение на дейността за координатор 
не може да надвишава този по лицензията, а именно до 2020 г. 
 Във връзка с наличието на технически и материални ресурси за осъществяване на 
дейността търговия с електрическа енергия, като „координатор на комбинирана балансираща 
група”, от направената справка в регистъра на търговските участници на „ЕСО” ЕАД е 
установено, че дружеството е регистрирано на пазара на електрическа енергия и има издаден 
кодов номер на търговски участник №TZZ178. От датата на регистрация – 24.06.2010 г. и до 
настоящия момент дружеството е с постоянен статут „активен”. В регистъра на 
координаторите на стандартни балансиращи групи на „ЕСО” ЕАД, дружеството е 
регистрирано от оператора и като координатор на стандартна балансираща група с EIC код 
32X001100100237U от 01.09.2012 г. Офисът на „Енерджи МТ” ЕАД се намира в гр. София, ул. 
„Бачо Киро” № 8, ет. 3. Заявителят декларира, че помещенията са оборудвани с преносими и 
стационарни компютри и периферна техника, свързани в локална мрежа. Представена е 
информация относно софтуерните приложения и сървърът за електронна поща. Дружеството 
ползва специализиран софтуер за моделиране на графици, който е придружен от УЕБ 
платформа, до която имат достъп клиентите на „Енерджи МТ” ЕАД. Сървърът осигурява 
обратна разписка за регистрирано време на получаване на съобщенията /Mail delivery receipt/. 
Чрез Енергийния мениджмънт център се осигурява комуникация с клиентите в реално време 
и предоставя гъвкав комплекс от услуги, спомагащи за ефективно и успешно участие на 
пазара на електрическа енергия, а именно: мониторинг на почасовите измерени количества, 
което дава възможност за корекции на товарите, намаляване на небалансите, компенсиране на 
отклоненията на клиентите от прогнозните количества, чрез прилагане на вътрешна система 
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за сетълмент в рамките на балансиращата група, ефективна и сигурна комуникация с 
клиентите.  От изложените данни и доказателства може да се приеме, че „Енерджи МТ” ЕАД 
отговаря на изискванията за наличие на техническа и осигуреност за сключване на сделки с 
електрическа енергия, като координатор на комбинирана балансираща група в съответствие с 
чл. 11, ал.6 т. 2 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
 Относно наличието на човешки ресурси и опит за осъществяване на дейността 
търговия с електрическа енергия, като координатор на комбинирана  балансираща група са 
предоставени  данни за управленската и организационна структура на дружеството, както и 
данни за образованието и квалификацията на персонала. Общият брой служители към 
момента наброява тринадесет души заедно с Генералния изпълнителен директор. 
Счетоводното, юридическото обслужване и ИТ поддръжката се осъществяват от външни 
фирми на база абонаментни договори. Ръководният и мениджърски екип на „Енерджи МТ” 
ЕАД има дългогодишен опит и практика в сферата на ръководенето и обслужването на 
компании, търгуващи с електроенергия и участват в работни групи към ДКЕВР и „ЕСО” 
ЕАД. Клиенти на компанията са: „Алкомед”АД, „КЦМ” АД, „Тракия глас България”АД, 
„Рока България” АД, „Каолин” АД, „Габровница” АД, „Актавис България” АД и др.  
 Изложените от дружеството данни и доказателства дават основание да се приеме, 
че „Енерджи МТ” ЕАД отговаря на изискванията по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЕ относно наличие 
на човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността търговия с 
електрическа енергия, като координатор на комбинирана балансираща група в съответствие с 
чл. 11, ал.6 т. 3 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. 
 В производството по изменение/допълнение на лицензията на „Енерджи МТ”ЕАД е 
необходимо да се направи оценка на финансовите възможности на дружеството „Енерджи 
МТ” ЕАД за извършване на дейността „търговия с електрическа енергия”, включително 
координатор на комбинирана балансираща група, както и за наличие на финансови гаранции 
и обезпечения за сключване на сделки за търговия с електрическа енергия, съгласно 
Правилата за търговия с електрическа енергия.  
 В изпълнение на изискванията на чл.13 ал.1 т.5 и т.6 от Наредба №3 „Енерджи МТ” 
ЕАД е представило актуализиран бизнес план за периода 2010 г.- 2014 г. с прогнозни 
годишни финансови отчети, банково удостоверение от „Първа Инвестиционна Банка” АД, гр. 
София за финансово обезпечение, съгласно член 8а, ал.1 от Правилата за условията и реда за 
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и годишни 
финансови отчети на дружеството заявител за периода 2010 г.- 2012 г. 
 От представените годишни финансови отчети е видно, че за 2010 г. дружеството 
отчита загуба в размер на 257 хил. лв., за 2011 г. реализира печалба от 447 хил. лв. и за 2012 г. 
печалба в размер на 81 хил. лв. Дружеството притежава основен капитал от 200 хил. лв. 
Извършеният анализ на база обща балансова структура показва, че дружеството притежава 
свободен оборотен капитал за покриване на текущите си задължения.  „Енерджи МТ” ЕАД е 
представило актуализиран бизнес план за периода 2010 г.- 2014 г. От него е видно, че за 
периода 2010 г.- 2012 г. дружеството е имало нарастващи приходи, като за 2012 г. те са 
достигнали размер от 48 848 хил. лв. За прогнозирания период дружеството предвижда 
приходите да продължават да нарастват, съответно през 2013 г. на 70 480 хил. лв. и през 2014 
г.- 91 824 хил. лв. Разходите на „Енерджи МТ” ЕАД също са били нарастващи като за 2012 г. 
са достигнали стойност от 48 752 хил. лв. Дружеството прогнозира те да продължават да 
нарастват като за 2013 г. предвижданата им стойност е от 70 221 хил. лв., а през 2014 г.- 91 
159 хил. лв.  Общите количества електрическа енергия за покупко- продажба през 2010 г. са 
били 368 778 МВтч, през 2011 г.- 898 000 МВтч и през 2012 г.- 616 000  МВтч. Дружеството 
прогнозира количества електрическа енергия за покупко-продажба през 2013 г. от 946 080 
МВтч и през 2014 г. – 1 182 600 МВтч.  Цените по които дружеството е продавало 
електрическа енергия на вътрешния пазар са следните- през 2010 г.- 70,40 лв./ МВтч, през 
2011 г.- 70,00 лв./ МВтч, през 2012 г. – 74,00 лв./ МВтч. Прогнозните цени са съответно за 
2013 г.- 74,00 лв./ МВтч и за 2014 г.- 76,00 лв./ МВтч.  Видно от представения актуализиран 
бизнес план е, че покупната цена за 2010 г. е била 68,86 лв./ МВтч, за 2011 г.- 68,37 лв./ МВтч 
и за 2012 г.- 73,32  лв./ МВтч. Прогнозните покупни цени са съответно за 2013 г.- 71,87 лв./ 
МВтч и за 2014 г.- 74,45 лв./ МВтч.  



 4

 С писмо с вх. № Е-ЗЛР-И-41/ 17.09.2013 г.  „Енерджи МТ” ЕАД е подало поискана 
допълнителна информация за прогнозни разчети в резултат на упражняване на дейността 
„координатор на комбинирана балансираща група”. От тях е видно, че дружеството 
прогнозира количества енергиен излишък в балансиращата група, съответно за 2013 г.-  70 
080 МВтч и за 2014 г.- 189 216 МВтч. Цените, които дружеството прогнозира за енергиен 
излишък са 17 лв./ МВтч за 2013 г. и 15 лв./ МВтчза 2014 г. Прогнозните количества за 
енергиен недостиг в балансиращата група са 61 320 МВтч за 2013 г. и 126 144 МВтч за 2014 г. 
Съответно прогнозираните цени за енергиен недостиг са 160 лв./ МВтч за 2013 г. и 140 лв./ 
МВтч  за 2014 г. 
 От представените прогнозни финансови разчети е видно, че дружеството 
прогнозира печалба от 233 хил.лв. през 2013 г. и 598 хил. лв през 2014 г. 
 В съответствие с изискванията на чл. 8а ал.1 от Правилата за условията и реда за 
достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи дружеството е представило 
банково удостоверение от „Първа Инвестиционна Банка” АД, гр. София в уверение на това, 
че „Енерджи МТ” ЕАД има открита разплащателна сметка със салдо към 13.08.2013 г. от 4 
100 хил. лв. 
 Въз основа на всичко гореизложено може да се направи извода, че  „Енерджи МТ” 
ЕАД притежава финансови възможности за извършване на дейността ”търговия с 
електрическа енергия” и „координатор на комбинирана балансираща група”, в случай че 
спази заложените в бизнес плана параметри. 
 В съответствие с чл.12, ал. 2 от Наредба No 3 чл. 11, т. 9 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия „Енерджи МТ” ЕАД е представило проект на Договор за участие на 
потребители в комбинирана балансираща група (Договор) между дружеството и членове на 
балансиращата група, като потребители. Договорът съдържа: 
- Предмет на договора и условия за влизането му в сила – предмет на договора са условията за 
участие в балансиращата група, прехвърляне на отговорността за балансиране и методика за 
разпределение на общия небаланс в балансиращата група между членовете на балансиращата 
група с цел агрегиране на небалансите на членовете в групата и смекчаване на 
икономическите последици от цените на балансиращата енергия. Координаторът разпределя 
пропорционално небалансите на всеки член на балансиращата група спрямо индивидуалната 
тежест, с която всеки участник допринася за небалансите на групата. Определянето на 
количествата и цените ще се извършва съгласно Приложение №1 – Обобщена месечна 
справка за участието на членовете в групата, което е неразделна част от договора. 
В раздел ІІ са предложени права и задължения на координатора и на членовете на 
балансираща група - Координаторът на комбинираната балансираща група приема, обработва 
и администрира прогнозните графици на членовете в групата. Отговаря за небалансите на 
собствените обекти и на обектите на членовете в групата и вътрешното агрегиране на 
небалансите. Задължение е на координатора да предоставя всякаква информация на членовете 
за участието им в общия небаланс на групата, включително до пет работни дни след края на 
отчетния период изготвя и изпраща обобщена месечна справка за участието на членовете в 
балансиращата група, включително данни от средствата за търговско измерване, 
фактуриране, оспорване и изплащане на задълженията членовете в групата.  
Посочени са права и задължения на членовете на балансиращата група, като прехвърляне на 
отговорността за балансиране на координатора на комбинираната балансираща група, 
подаване на прогнозни графици и др.;  
- Планиране на количествата, подаване на прогнозни графици от членовете на балансиращата 
група и обмен на информация – в раздела са представени процедурите по известяване, 
валидиране и регистриране на графици за доставка в съответствие с Правилата за търговия с 
електрическа енергия. Членовете в групата предоставят на координатора известие за „дневен 
график за доставка” в срокове съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. 
Разгледани са случаи на предоставяне и обмен на техническа и друга информация, случаи на 
промени в групата и др., поверителност на информацията. 
- Задължения на страните по отношение на измерването, отчитането на електрическа енергия 
и валидирането на данните – членовете на групата предоставят данни на координатора за 
обектите, типовете електромери за търговско измерване на количество електрическа енергия, 
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фабричните номера и идентификационните кодове, както и техническа информация за 
токовите и напреженовите трансформатори, монтирани в техните уредби. Координаторът 
изготвя дневни извлечения за сетълмент на членовете в групата на база валидираните данни, 
получени от „ЕСО” ЕАД. При неизмерване и/или неточно, неправилно измерване на 
електрическата енергия се извършва повторен сетълмент от координатора, при повторно 
поискване на данни от „ЕСО” ЕАД; 
- Фактуриране и плащане на балансираща енергия – фактурирането се извършва съгласно 
дневните и обобщени извлечения за сетълмент, в последния ден на календарния месец. 
Фактурите се издават от координатора за количествата енергиен недостиг и от членовете за 
количества енергиен излишък въз основа на данните (обобщена справка за месечен 
сетълмент). Към всяка фактура се прилага обобщено извлечение за сетълмент, подписано от 
координатора и съответния участник в групата. Посочени са сроковете за изплащане на 
издадените фактури; 
- Оспорване на количества и цени – координаторът изготвя и изпраща месечна справка, 
включваща дневни почасови извлечения за сетълмент за срок от два работни дни  и обобщено 
извлечение за сетълмент до три работни от изтичане на последния ден от периода. Членовете 
на групата имат право да  оспорят както дневните, така и обобщеното извлечение за 
сетълмент, в срок от два работни дни от получаването им, прилагайки необходимите 
документи (справки, показания на електромери, обменна информация с „ЕСО” ЕАД, 
разпределителното предприятие и др.). 
При наличие на спор по издаденото извлечение продължаващ след петия ден от изтичане на 
отчетния период, координаторът и участника издават съответните фактури  
съгласно издадените фактури, независимо, че са оспорвани. При разрешаване на спора 
страните заплащат реално дължимите суми; 
- Непреодолима сила - всяка една от страните е длъжна да уведоми оперативно, с известие, 
другата страна за настъпването и прекратяването на непреодолима сила в срок от 48 часа от 
възникването, респективно края на събитието независимо от характера му. При настъпване на 
непреодолима сила и една от страните по регистриран график за доставка е в невъзможност за 
изпълни задълженията си за период по-дълъг от три часа, засегнатата страна уведомява 
другата страна. Регистрираният график за доставка може да бъде прекратен от засегнатата 
страна за периода на непреодолимата сила или до края на периода, за който се отнася. При 
настъпване на непреодолима сила, взаимоотношенията между страните по регистрираните 
графици за доставка по отношение на тяхното балансиране се уреждат съгласно ЗЕ и 
поднормативните документи; 
- Правила за обмен на документи и информация между страните – в случай че по време на 
действие на този договор настъпи промяна в представените при регистрацията на пазара на 
балансираща енергия данни, координаторът уведомява участниците в групата по 
електронната поща и по пощата в рамките на десет работни дни от възникване на промяната. 
Документите, обменяни между страните във връзка с регистрирането на графиците за 
доставка, заместващи графици се изпращат по електронната поща с потвърждение за 
получаване. За целите на документооборота координаторът и участниците в групата 
поддържат времето на сървърите на електронната поща синхронизирано. Предвидени са 
изисквания към сървърите на координатора и участниците в групата. 
- Условия, ред и срокове за смяна на координатора на балансиращата група –страните който 
участват в процеса на смяна на координатора са: членовете на балансиращата група, настоящ 
и бъдещ координатор. Смяната се извършва по предвидения ред и със срокове в съответствие 
с Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (чл. 83, ал.1, т.6 от Закона за енергетиката). 
- Прекратяване на Договора за участие в балансиращата група – описани са случаите за 
прекратяване участието в балансиращата група. Прекратяването може да бъде: едностранно, 
по искане на някоя от страните, с отправянето до другата страна на предварително писмено 
предизвестие не по–малко от един месец от желаната дата на прекратяване на договора.  
- Заключителни клаузи – измененията и допълненията  в договора трябва да бъдат само във 
формата на допълнителни споразумения, подписани от двете страни. 
- Банкови сметки на страните – следва да бъдат описани: име на банката и банковата сметка 
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на членовете на групата и на координатора на балансираща група, с която се извършват 
плащанията по договора. 
 От направеният преглед на предложения от „Енерджи МТ” ЕАД проект на Договор 
за участие на потребители в комбинирана балансираща група може да се направи изводът, че 
отговаря на изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в 
енергетиката в съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
 На основание чл.19, ал. 4  във връзка с  чл.11, ал.1, т. 9 от Правилата за търговия с 
електрическа енергия „Енерджи МТ” ЕАД е представило проект на Договор за участие на 
производители от възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано 
производство в комбинирана балансираща група (Договор) между дружеството и членове на 
комбинирана балансиращата група. Договорът съдържа: 
- Предмет на договора и условия за влизането му в сила. Срок на договора - предмет на 
договора са условията за участие в комбинираната балансиращата група на „Енерджи МТ” 
ЕАД, прехвърлянето на отговорността за балансиране и методика за разпределение на общия 
небаланс между членовете в групата с цел нетиране на небалансите на членовете и 
смекчаване на икономическия ефект от цените на балансиращата енергия. Координаторът 
изчислява вътрешно груповата агрегация на енергийните излишък и недостиг, ползвайки 
предоставените данни от електроенергийния системен оператор за по часовото производство 
на всеки член на групата. Координаторът на комбинираната балансираща група закупува 
количествата енергиен излишък, съгласно сетълмента за производителите – членове на 
групата, от Обществения доставчик, по цена определена от него и ги продава на „ЕСО” ЕАД 
по цена за излишък на балансиращия пазар. Количества енергиен недостиг съгласно 
сетълмента за производители – членове на групата, координаторът закупува от „ЕСО” ЕАД 
по цена за недостиг на балансиращия пазар  и ги продава на Обществения доставчик по цена 
определена от него. На база направените разходи и изчислена вътрешно групова агрегация, 
координатора на комбинираната балансираща група определя разходи за недостиг на MWh и 
разходи за излишък на MWh. За възстановяване на присъщите разходи, които координатора е 
направил за сформиране, управление и администриране на балансиращата група, както и за 
изработване и поддръжка на софтуерното приложение към програмата за администриране на 
графици, координаторът може да събира сума определена в % от спестяването на групата, 
като % се уговаря индивидуално с всеки участник. Определянето на количествата, 
коефициентите и цените за небалансите се извършва по месечно в Приложение №1- 
Обобщена месечна справка за участие на членовете в балансиращата група на „Енерджи МТ” 
ЕАД, което е неразделна част от договора. В случай че до 30 ноември на текущата година, 
никоя от страните не е поискала писмено прекратяване на договора, същият се подновява 
автоматично за още една календарна година. 
- Общи права и задължения на страните - Координаторът на балансираща група приема, 
обработва и администрира прогнозните графици на членовете в групата. С подписването на 
договора координатора отговаря за небалансите на членовете в групата и отговаря за 
вътрешното агрегиране на небалансите в групата. Предоставя всякаква информация на 
членовете за участие в общия небаланс на групата, включително до 5 работни дни след края 
на отчетния период изготвя и изпраща на членовете Приложение №1, включително данни от 
средствата за търговско измерване и данни за фактуриране. Издава и изпраща фактура за 
извършените разходи за излишък и недостиг по реда и условията по договора. Поддържа 
комуникационно оборудване и средства за обмен на информация, съгласно Правилата за 
търговия с електрическа енергия. 
Членовете на комбинираната балансираща група с подписването на договора прехвърлят 
отговорността за балансиране на координатора и подават прогнозни графици съгласно този 
договор. 
- Подаване на прогнозни графици от членовете на комбинираната балансираща група и обмен 
на информация – процедурите по известяване, валидиране и регистриране на графици за 
производство и утвърждаване на графици за производство са регламентирани в глава шеста 
на Правилата за търговия с електрическа енергия. За целите на балансирането и управлението 
на балансиращата група, страните се съгласяват, че координаторът ще ползва данни 
предоставени от собствениците на средствата за търговско измерване за заявените и измерени 
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количества електрическа енергия за всеки член на групата и данни от „ЕСО” ЕАД за дневните 
и обобщени извлечения за сетълмент на групата. Предоставянето и обмена на информация се 
извършва от страна на координатора и от страна на членовете в групата. При промени 
страните се информират писмено. При неправомерно разкриване на информация, от която и 
да е от страните по договора, другата страна може да претендира заплащане на неустойка в 
размер на 10 000 лв. 
- Задължения на членовете на комбинираната балансираща група при постъпване в групата, 
по отношение на отчитането на електрическата енергия и валидирането на данните – за 
целите на отчитане, валидиране и предоставяне на данни от „ЕСО” ЕАД на координатора и 
изготвяне на сетълмент членовете в групата попълват приложения към Заявлението за 
участие, в което се посочват данни указани в инструкция за регистрация на производители на 
пазара на балансиращата енергия (кодов номер на търговски участник, точка на 
присъединяване и др.). При не измерване, неправилно и/или неточно измерване на 
електрическата енергия, координаторът извършва повторен сетълмент. 
- Плащане и фактуриране – координаторът издава фактура на членовете в групата, съгласно 
Приложение №1, в последния ден на календарния месец. Към всяка фактура се прилагат 
Приложение №1, подписана от двете страни и при необходимост се прилагат справки, 
протоколи за прихващане и др. документи. Плащането се извършва по банков път в срок до 
10 – то число на месеца следващ отчетния период. При забава в плащанията се дължи лихва 
за забава в размер на законната лихва, изчислена на годишна база и увеличена с 10%. За тези 
суми се издават отделни фактури или протоколи. 
- Оспорване на количества и цени – координаторът изготвя и изпраща месечната справка до 5 
работни дни след края на отчетния период, която членовете на групата имат права да оспорят 
в срок от два работни дни от получаването й. Член на групата може да оспори месечната 
справка, прилагайки необходимите документи (справки, показания на електромери, обменна 
информация с електроенергийния системен оператор и др.). При наличие на спор в срока за 
плащане по фактурите, страните заплащат реално дължимите суми. В случай на не 
завършване на спора в срока за заплащане, страната която дължи изпада в забава, като за 
периода на забава се дължи лихва.  За всеки отделен случай страните могат да се договорят 
друго. 
- Непреодолима сила (форс мажор) -  всяка една от страните е длъжна да уведоми оперативно, 
с известие, другата страна за настъпването и прекратяването на непреодолима сила в срок от 
48 часа от възникването, респективно края на събитието независимо от характера му. В срок 
от 10 работни дни след изпращане на известието, страната, позоваваща се на непреодолима 
сила, представя на насрещната страна удостоверение, издадено от БТПП.  
- Правила за обмен на документи и информация между страните – при промяна на данни, 
членовете на  групата уведомяват координатора по електронна поща в рамките на десет 
работни дни от възникване на промяната, а в последствие изпращат документите по пощата. 
Приложение №1 се изпраща по електронна поща с потвърждение за получаване. При липса на 
потвърждение координаторът изпраща същия документ по факс, като спазва сроковете, 
предвидени в договора. Координаторът подписва и изпраща два оригинални екземпляра от 
Приложение №1 на члена на групата по куриерска поща, заедно с фактурата. Един екземпляр 
се връща на координатора, подписан от член на групата заедно с фактурата. Документите се 
считат за валидни, ако са изпратени от електронният адрес на лицето, упълномощено да 
подписва съответния документ. За целите на документооборота се поддържа времето на 
сървърите на електронната поща синхронизирано с часовото време на България. Предвидени 
са изисквания към сървърите на координатора и участниците в групата. 
- Условия, ред и срокове за включване на нов член на комбинираната балансираща група – 
включването на нов член в комбинираната балансираща група се извършва по следния ред: 
новият член отправя молба до координатора, която съдържа данни за юридическото лице, и за 
настоящият му координатор, желаната дата за присъединяване към групата, но не по-рано от 
30 календарни дни след изпращане на молбата за участие в групата, почасови данни за 
прогнозираната и реално произведена енергия за последния календарен месец. При съгласие 
от страна на координатора на комбинираната балансираща група за приемане на нов член, той 
подава заявление, което съдържа следната информация: данни за обектите, типовете 
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електромери за търговско измерване на количеството произведена електрическа енергия, 
фабрични номера и идентификационни кодове, както и друга техническа информация. 
Информация за количеството произведена електрическа енергия помесечно за предходната 
календарна година. Към заявлението се прилага декларация от предходния координатор на 
балансираща група или от „ЕСО” ЕАД, която да удостоверява, че няма финансови 
задължения и финансови претенции към съответния координатор или „ЕСО” ЕАД. Новият 
член на групата следва да представи декларация за съгласие за участие в комбинираната 
балансираща група с координатор „Енерджи МТ” ЕАД. В рамките на 10 дни от получаване на 
заявлението, следва да бъде сключен договор за участие в балансиращата група между 
Координаторът и новия член на групата. Датата на присъединяване към групата е първо число 
на календарния месец, след представяне на всички необходими документи. Координаторът 
изпраща известие до съответния мрежови оператор за новия член със съответната  
информация.  
- Прекратяване на Договора за участие в комбинираната балансираща група – договорът се 
прекратява при заличаване на юридическото лице, страна по този договор и/или започването 
на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност, по взаимно съгласие, при 
отнемане или прекратяване на лицензията на координатора. Едностранно, по искане на всяка 
от страните с три месечно предизвестие, при не плащане от страна на член на групата на 
задълженията по договора в предвидените срокове.  
- Заключителни клаузи – измененията и допълненията в договора трябва да бъдат само във 
формата на допълнителни споразумения, подписани от двете страни. Всички спорове се 
решават по пътя на преговори. При не постигане на съгласие, спорът за решаване се отнася 
пред компетентния съд. 
- Банкови сметки на страните - предоставят се: адресът, банковата сметка на координатора и 
на съответните членовете на групата. 
Неразделна част от проекта на Договора е Приложение №1 – Обобщена месечна справка за 
участието на членовете в комбинираната балансираща група на „Енерджи МТ” ЕАД. 
 
От направеният преглед на предложения от „Енерджи МТ” ЕАД проект на Договор за участие 
на производители от възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано 
производство в комбинирана балансираща група може да се направи извода, че отговаря на 
изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №3 за лицензиране на дейностите в енергетиката в 
съответствие с Правилата за търговия с електрическа енергия. 
 
Предвид гореизложеното комисията счита, че искането на „Енерджи МТ” ЕАД за изменение 
на лицензия № Л-331-15/25.06.2010 г. издадена за дейността  „търговия с електрическа 
енергия” като бъде допълнена с права и задължения за дейността „координатор на 
комбинирана балансираща група” е основателно и лицензията следва да бъде изменена както 
следва: 
I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и  
допълнения:  
 1. T. 1.1.3. се изменя така:  
„1.1.3. “Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на  
дейностите в енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи  
изменения и допълнения”.  
 2. В т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ.  
 3. В т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя  
с чл.21, ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.).  
 4. В т. 1.1.6. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ.  
 5. В т. 1.1.7. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ.  
 6.Т. 1.1.9. се изменя така:  
„1.1.9. „Участник” е:  
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за  
търговия,  
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за  
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търговия, в която участват производители на електрическа енергия от  
възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на  
топлинна и електрическа енергия и потребители.”  
 II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:  
 1. T. 2.1. се изменя така:  
“2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно  
регулиране, наричана по-нататък „комисията”, разрешава на  
лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия”  
(„лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор на  
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана  
балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ,  
подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото  
законодателство, с общите и индивидуалните административни актове,  
издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с  
установената добра национална и международна практика.”  
 2. В т.2.2.1. изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т.  
21 от ЗЕ” и думата „организирания” се заменя с „борсов”.  
 3. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на  
стандартна балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите координатор 
на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”  
 III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:  
 1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна  
балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на  
комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна балансираща  
група“.  
 2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:  
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща  
группа и координатор на комбинирана балансираща група”.  
  3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и  
комбинирана”.  
 4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  
 5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и  
комбинирана”.  
 6. Т. 3.5.8. се изменя така:  
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и  
представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и  
комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия,  
включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната  
и комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване,  
разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби -  
Приложение №3 и Приложение № 4”.  
 7. В т.3.5.10. след думата „стандартната” се добавя изразът „и  
комбинираната”  
  8. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”.  
  9. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в  
енергетиката” се заменя с „Наредбата”.  
 10. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в  
енергетиката” се заменя с „Наредбата”.  
 11. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща  
група” се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”.  
 12. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  
„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от  
възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано  
производство в комбинирана балансираща група и Договор за участие на  
потребители в комбинирана балансираща група.  
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 13. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:  
 „5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за  
качество на обслужването.”. 
 
На проведеното открито заседание на 08.10.2013г. представителят на дружеството заяви, че 
приема фактите и обстоятелствата отразени в доклада без възражения. 
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 1 и чл. 39, 
ал. 5 от Закона за енергетиката, във връзка с чл. 9, ал. 5 и чл. 66, ал. 1, т. 1, чл. 13, ал. 6 
от Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката и чл. 58, ал. 1, т. 3  от 
Правилата за търговия с електрическа енергия 
 
 ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ  
       
      РЕШИ 
 
1. Изменя лицензия №Л-331-15/25.06.2010г. за извършване на дейността „търговия с 
електрическа енергия” издадена  на  „Енерджи МТ” ЕАД, ЕИК 201149482, като допълва 
същата с права и задължения за дейността „координатор на комбинирана балансираща 
група”, както следва: 
 I. В т. 1 „Определения и приложения“ се правят следните изменения и  
допълнения:  
 1. T. 1.1.3. се изменя така:  
„1.1.3. “Наредбата” е Наредба №3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на  
дейностите в енергетиката (обн. ДВ. бр. 33 от 2013 г.) с всички последващи  
изменения и допълнения”.  
 2. В т. 1.1.4. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.13 от ЗЕ.  
 3. В т. 1.1.5. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ (обн. ДВ, бр. 64/17.08.2010 г.) се заменя  
с чл.21, ал.1, т.9 (обн. ДВ, бр. 66/26.07.2013 г.).  
 4. В т. 1.1.6. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ.  
 5. В т. 1.1.7. чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗЕ се заменя с чл.21, ал.1, т.9 от ЗЕ.  
 6.Т. 1.1.9. се изменя така:  
„1.1.9. „Участник” е:  
a) член на стандартна балансираща група съгласно Правилата за  
търговия,  
б) член на комбинирана балансираща група съгласно Правилата за  
търговия, в която участват производители на електрическа енергия от  
възобновяеми източници и от високоефективно комбинирано производство на  
топлинна и електрическа енергия и потребители.”  
 II. В т. 2 „Общи положения“ се правят следните изменения:  
 1. T. 2.1. се изменя така:  
“2.1. С тази лицензия Държавната комисия за енергийно и водно  
регулиране, наричана по-нататък „комисията”, разрешава на  
лицензианта да извършва дейността „търговия с електрическа енергия”  
(„лицензионната дейност”) включително дейностите „координатор на  
стандартна балансираща група“ и „координатор на комбинирана  
балансираща група“ в съответствие с разпоредбите на ЗЕ,  
подзаконовите актове по неговото прилагане, с действащото  
законодателство, с общите и индивидуалните административни актове,  
издавани от комисията, регламентиращи тази дейност, както и с  
установената добра национална и международна практика.”  
 2. В т.2.2.1. изразът „чл.21, ал. 1, т. 17а от ЗЕ” се заменя с „чл.21, ал.1, т.  
21 от ЗЕ” и думата „организирания” се заменя с „борсов”.  
 3. В т. 2.2.3 изразът „Да осъществява дейността координатор на  
стандартна балансираща група..”се заменя с израза: „Да осъществява дейностите 
координатор на стандартна и координатор на комбинирана балансираща група…”  
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 III. В т. 3 „Специални условия“ се правят следните изменения:  
 1. В т. 3.4.2., буква „б” изразът „дейността „координатор на стандартна  
балансираща група” се заменя с израза „дейностите „координатор на  
комбинирана балансираща група“ и „координатор на стандартна балансираща  
група“.  
 2. В т. 3.4.4., буква „б” се изменя така:  
„б) упражняване на дейностите координатор на стандартна балансираща  
группа и координатор на комбинирана балансираща група”.  
  3. В т. 3.4.4. буква „г” след думата „стандартна” се добавя изразът „и  
комбинирана”.  
 4. В т. 3.5. след думата „стандартна” се добавя изразът „и комбинирана”.  
 5. В т. 3.5.2. след думата „стандартна” се добавя изразът „и  
комбинирана”.  
 6. Т. 3.5.8. се изменя така:  
„3.5.8. За осигуряване защитата на участниците лицензиантът изготвя и  
представя за одобряване от комисията договори за участие в стандартната и  
комбинираната балансираща група съгласно Правилата за търговия,  
включващ процедури за работа на координатора с участниците в стандартната  
и комбинираната балансираща група, реда и сроковете за получаване,  
разглеждане, проверка и отговор на подадени от участниците жалби -  
Приложение №3 и Приложение № 4”.  
 7. В т.3.5.10. след думата „стандартната” се добавя изразът „и  
комбинираната”  
  8. В т.3.6.1. „Приложение № 4” се заменя с „Приложение № 5”.  
  9. В т. 3.8.1. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в  
енергетиката” се заменя с „Наредбата”.  
 10. В т. 3.8.4. изразът „Наредбата за лицензиране на дейностите в  
енергетиката” се заменя с „Наредбата”.  
 11. В т. 3.8.8. след израза „координатор на стандартна балансираща  
група” се добавя изразът „и координатор на комбинирана балансираща група”.  
 12. В т.3.11.1. се добавя нова точка 4 със следното съдържание:  
„4.Приложение №4 – Договор за участие на производители от  
възобновяеми енергийни източници и високоефективно комбинирано  
производство в комбинирана балансираща група и Договор за участие на  
потребители в комбинирана балансираща група.  
 13. Съществуващата т. 4 става т. 5 и се изменя така:  
 „5. Приложение №5 - Решения на ДКЕВР за определяне на показатели за  
качество на обслужването.”. 
 
II. Одобрява на „Енерджи МТ” ЕАД актуализиран бизнес план за периода 2010-2014 г., 
приложение към това решение и приложение към издадената лицензия. 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
(Анжела Тонева)  

 
 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
(Емилия Савева) 

 


