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Г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Предмет на поръчката: 

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група 

за нуждите на Община Попово. 

 

2. Обем на поръчката 

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група 

за нуждите на Община Попово за 381 броя обекти на ниско напрежение. Прогнозно 

количество електроенергия за срок от две години: 4 567.67 MWh. 

 

3. Прогнозна стойност 

Прогнозната стойност на доставката на нетна активна електрическа енергия е 

823 217.01 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 823 217.01 лева без ДДС и е 

определена съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП, като освен цената на доставката на нетна 

активна електрическа енергия включва и нормативно определените такси, цените за 

мрежови услуги и дължимия акциз. 

 

3.1. Цени и стойност на договора 

Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при свободно 

договорени цени съгласно чл.чл. 100 – 103 от ЗЕ. 

 

Цената по договора се определя на база на оферирана единична цена за един МВтч 

нетна активна електрическа енергия. 

Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно въз основа на 

единичната цена и прогнозното количество за срока на договора. Крайната обща 

стойност на договора се определя въз основа на стойността на действително 

изразходваната активна електрическа енергия за целия срок на договора. 

Цената за един МВтч нетна активна електрическа енергия е крайна и включва цената на 

нетна активна електрическа енергия, цената на доставката на електрическата енергия и 

други разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за 

балансиране, разходите за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 

администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), такса 

за участие в балансиращата група и всички разходи свързани с изпълнението на 

поръчката, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за 

небалансите - излишък и недостиг. 

Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 

през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до 

електропреносната мрежа, за „задължения към обществото”, други регулируеми от 

КЕВР цени и акциз. 

 

3.2. Начин на плащане 

Изпълнителят ежемесечно издава единна фактура на възложителя, включваща 

консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по 

измервателния уред на съответната измервателна точка, по определената в договора 

единична цена за един МВтч, акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС и определената с 

решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото", както и всички мрежови 

услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 от ПТЕЕ. 
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Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми в срок до 10 

(десет) работни дни след получаване на фактурата. 

 

4. Условия и начин на плащане. Финансиране на поръчката. 

Начинът на плащане е уреден и подробно описан в проекта на договор, приложен към 

настоящата документация. Поръчката се финансира от бюджета на Община Попово. 

 

5. Общи и специфични условия на изпълнение 

5.1. Изпълнителят, извършващ доставка на нетна активна електрическа енергия, да е 

лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 

69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група. 

5.2. Изпълнителят извършва оформяне на документи и регистрация при първоначална 

смяна на доставчика. 

5.3. Изпълнителят осигурява на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и 

отговорност за балансиране. 

5.4. Цената да включва активна електрическа енергия, разходи за балансиране и 

разходи на изпълнителя за осигуряване на гореописаните услуги. 

5.5. Изпълнителят изготвя и подава почасови товарови графици от името на клиента, 

като рисковете, свързани с прогнозирането и небалансите остават за негова сметка. 

5.6. Възложителят няма право да заплаща такса за участие в балансираща група и 

санкция за излишък или недостиг на небалансите, както и изготвянето, изпращането и 

регистрирането от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването 

на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране.  

5.7. Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група. 

5.8. Поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Попово 

към включени в електроразпределителната мрежа обекти на възложителя, съгласно 

списък, който се прилага към договора. 

5.9. Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от изпълнителя банкова 

сметка в срок до 30 дни след получаване на надлежно оформена фактура и нейното 

потвърждаване. За обектите на доставка на ел. енергия от списъка се издава фактура за 

всеки клиентски номер. 

5.10. Изпълнителят да предоставя към фактурата приложение за месечното потребление 

на ел. енергия за всеки обект поотделно. 

5.11. Качеството на доставената електрическа енергия трябва да отговаря на 

показателите за качество на електроенергията според Българския държавен стандарт, 

който от хармонизиран със стандартите на Европейския съюз. 

5.12. Възложителят изисква предложената от участника цена да е единна и да включва 

всички разходи за доставката на електрическа енергия, участието в балансираща група 

и разходите за балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно суми за наличие на 

небаланси и такса за участие в балансиращата група. В случаите на небаланси, същите 

са за сметка на Изпълнителя. 

 

6. Общи изисквания към изпълнението 

При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно 

предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които 

уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в 

т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и 

Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 
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В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме 

отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия 

като участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без Възложителя да 

заплаща такса за участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на 

възложителя, включително администриране на часовите графици за потребление на 

възложителя. 

 

7. Техническа спецификация 

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа енергия, 

координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО ЕАД, както и поемане на разходите за небаланси за 

следните обекти:  

 

Обект Клиентски номер 

Обекти от № 1 до № 18 включително 1470000101 

Обекти от № 19 до № 21 включително 1470000114 

Обект № 22 1470000113 

Обекти от № 23 до № 226 включително 1470000108 

Обекти от № 227 до № 379 включително 1470000116 

Обект № 380 1400088770 

Обект № 381 1400090865 

 

Потреблението на потребителя за 12 месеца е показано в Приложение № 1, неразделна 

част от настоящата документация. 

Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на 

потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния 

поток към ЕСО ЕАД, както и отговорност по балансиране. 

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще е длъжен да: 

 

1. продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в мястото 

на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия, 

приети с решение на КЕВР, последно обн. в Държавен вестник (ПТЕЕ). 

2. включи Възложителя в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, 

без Възложителя да заплаща такса за участие. 

3. извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ 

така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. издава единни фактури на Възложителя, включваща консумираната активна 

електрическа енергия за определения месец, акциз и задължение към обществото, както 

и всички нормативно определени мрежови услуги. 

5. уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност или 

забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в лицата, които го 

представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този 

Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 

данъчни фактури и др. 

6. предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в Договора информация, 

данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 
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7. спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и наредбите 

към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа 

(ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

Планиране на количествата: Изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за 

доставка на електрическа енергия на възложителя. Този дневен график ще бъде общ 

вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки 

от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

 

Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с 

прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от Изпълнителя. 

Изпълнителят изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО ЕАД, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

Възложителят ще упълномощи изпълнителя да потвърждава графиците за доставка 

пред ЕСО ЕАД. 

 

Възложителят ще уведомява Изпълнителя с писмено предизвестие 10 (десет) дни преди 

провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения 

с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на 

средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху 

договорното изпълнение. 

 

В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или 

дълготрайна невъзможност за електропотребление, Възложителят писмено ще уведоми 

Изпълнителя, до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на 

количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








