
Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. Поръчката се обявява във връзка със Закона за енергетиката (ЗЕ) за избор 

на доставчик и договаряне на цена за продажба на електрическа енергия и решение на 

КЕВР за доставка на електрическа енергия за свободния пазар. 

При доставката следва да се осигури непрекъснатост на 

електроснабдяването и 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). 

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. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти по прогнозиране и заявка на 

нужните количества ел. енергия. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички небаланси на 

Възложителя. 

 

В качеството на координатор на балансираща група изпълнителят следва 

да: 

- прогнозира потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна 

електрическа енергия средно напрежение. По отношение на планирането и 

договарянето на конкретни количества нетна активна електроенергия се прилагат 

Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). Съответните действия по 

планирането и договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в качеството му на 

координатор на стандартната балансираща група.  

- изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия като се 

съобразява с очаквания часови товар за обектите; 

- изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на 

оператора на електроенергийната система съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; 

- потвърждава от името на възложителя графиците за доставка в системата 

за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 

- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от 

заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки 

(сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички 

разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е потребител на средно напрежение. Прогнозното 

количество електроенергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е 

определено на база средномесечната консумирана електрическа енергия, която е в 

размер на 48,00 MWh, или 1 151,9669 MWh общо за предходните 24 месеца. 

Прогнозното количество електрическа енергия не задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го 

потреби, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави нужното количество 

електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на доставката. 

 

В ПРИЛОЖЕНИТЕ ПО-ДОЛУ ТАБЛИЦИ СА ПОСОЧЕНИ: 



ПОТРЕБЛЕНИЕ НА НЕТНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ 24 (ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА ЗА ПЕРИОДА АПРИЛ 

2018 - АПРИЛ 2020 В МЕГАВАТЧАС: 

 

МЕСЕЦИ ОБЩО НА МЕСЕЦ 

Април 2018 г. 43,668 

Май 2018 г. 35,793 
Юни 2018 г. 37,904 

Юли 2018 г. 35,53 
Август 2018 г. 27,652 

 Септември 2018 г. 35,357 

Октомври 2018 г. 50,702 
Ноември 2018 г. 59,882 

Декември 2018 г. 48,39 
Януари 2019 г. 61,395 

Февруари 2019 г. 51,465 
Март 2019 г. 44,328 

Април 2019 г. 47,159 

Май 2019 г. 42,07 
Юни 2019 г. 38,135 

Юли 2019 г. 35,359 
Август 2019 г. 28,811 

Септември 2019 г. 37,983 

Октомври 2019 г. 53,289 
Ноември 2019 г. 55,644 

Декември 2019 г. 69,803 
Януари 2020 г. 84,139 

Февруари 2020 г. 75,1509 
Март 2020 г. 52,358 

ОБЩО: 1 151,9669 

 

Задължение на избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ е пълното администриране на 

информационния поток с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и 

поемане на разходите за небаланси. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща такса за участие в стандартната 

балансираща група. 

Периодът на отчитане на потребената електрическа енергия ще бъде един 

календарен месец. 

Потребената електрическа енергия ще се фактурира веднъж месечно и ще 

се заплаща в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на фактура - 

оригинал. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да извършва авансови плащания. 

Цената за доставка на нетна електрическа енергия не включва 

определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до електроразпределителните 

мрежи, цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, цена „задължение 

към обществото“ и акциз. 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ  

№ Адрес на обекта Точка на измерване 

1. Гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82 32Z103000730462L 

2. Гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 82 32Z103000449507W 

 



За срока на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще разполага с правото да 

присъединява и нови обекти, допълнително включени в списъка на средствата за 

търговско измерване, по съответния ред, с изискуемите за това документи. 

 

Общи изисквания към изпълнението: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да спазва разпоредбите на ЗЕ и наредбите към 

него, както и всички нормативни изисквания на ПТЕЕ, приети на основание чл.91, 

ал.2 от Закона за енергетиката от КЕВР, и Правилата за измерване на количеството на 

електрическата енергия, изготвени на основание на чл.83, ал. 2 от ЗE и приети от 

КЕВР, както и разпорежданията на Електроенергийния системен оператор, така че да 

не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

В качеството си на координатор на стандартна балансираща група“, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да поеме отговорността за балансиране на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник (непряк член) в 

стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

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

потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително администриране на почасовите 

графици за потребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да включи обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да доставя необходимото количество 

електрическа енергия в съответните срокове, като извършва всички необходими 

действия, така че да се осигури изпълнението на поръчката. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури прогнозиране на потреблението на 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на конкретни 

количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изготвя почасови дневни товарови графици за 

доставка на електрическа енергия за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците ще 

се съобразяват с очаквания часови товар в нормален работен ден, почивни или 

празнични дни, както и по време на планови ремонти. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпраща почасовите дневни графици за 

доставка към системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

графиците за доставка в системата за администриране на пазара на оператора на 

електроенергийната система. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да координира и осигурява балансиране на 

количествата електрическа енергия, като отклоненията от заявените количества 

електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и 

тяхното заплащане и всички разходи/приходи по балансирането на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и всички разходи за небаланс за всеки период на сетълмент, ще са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да регистрира обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

либерализирания пазар на електрическа енергия по свободно договорени цени и да 

извършва необходимите действия за смяна на координатор на балансираща група, 

съгласно действащото законодателство, като разходите за това ще са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 


