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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Настоящата процедура се провежда с цел избор на доставчик на нетна 

електрическа енергия за обект: Горна Баня, ул. „Вечерница” № 21 и /Монумент „ 

Камбаните „ гр. София; район „ Панчарево „ Малинова долина – Бункера; парцел № 848; 

Кад. Лист №№ 741 и 748; съгл. Акт за Публично – държавна собственост № 02213 / 1994 

г./ 

Избраният доставчик следва да осигури на Възложителя прогнозиране на 

потребление и отговорност по балансиране. Възложителят няма да заплаща такса за 

участие в балансиращата група. 

Потреблението на Възложителя през предходните 12 /дванадесет/ месеца е 347 

107,00 kWh, формирано от потреблението по адреси, както следва: 

Адрес: кв. Горна Баня, ул. „Вечерница” № 21 

    

          Месец 

Изразходена ел. Енергия в kW/h 

за периода 

01.04.2017 г. – 31.05.2018 г. 

2017 г.  

Май 33277 

Юни 24676 

Юли 21911 

Август 17903 

Септември 8989 

Октомври 7054 

Ноември 19876 

Декември 35792 

2018 г.  

Януари 38275 

Февруари 42628 
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Март 37207 

Април 37923 

Общо за периода 325511 

 

Адрес: /Монумент „Камбаните„ гр. София; район „Панчарево „Малинова долина – 

Бункера; парцел № 848; Кад. Лист № № 741 и 748; съгл. Акт за Публично – държавна 

собственост № 02213 / 1994 г./ 

    

          Месец 

Изразходена ел. Енергия в kW/h за 

периода 

01.04.2017 г. – 31.05.2018 г. 

2017 г.  

Май 722 

Юни 1178 

Юли 546 

Август 459 

Септември 656 

Октомври 1295 

Ноември 1805 

Декември 3154 

2018 г.  

Януари 2870 

Февруари 3624 

Март 3376 

Април 1911 

Общо за периода 21596 
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Изпълнителят следва да осигури на Възложителя услуга по прогнозиране на 

потребление, изготвяне на почасови графици, администриране на информационния 

поток към ЧЕЗ Разпределение България АД и ЕСО, както и отговорност по балансиране. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да: 

• продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в 

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

(ПТЕЕ), приети с решение на КЕВР, последно изм. и доп. ДВ. бр. 100 от 15 Декември 

2017 г. 

• включва Възложителя в стандартна балансираща група с координатор 

Изпълнителя, без Възложителя да заплаща такса за участие. 

• извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

• издава оригинални фактури за полученото от Възложителя количество енергия. 

• 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 

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

данъчни фактури и др. 

• предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в Договора 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 

• спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и 

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

мрежа 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, който обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния 

ден. Този дневен график е общ вид на очаквания часови енергиен товар. 

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 ЧЕЗ Разпределение 

България АД и ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

Възложителят ще упълномощи изпълнителя да потвърждава графиците за доставка пред 

ЧЕЗ Разпределение България АД и ЕСО. 

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

провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите съоръжения с 
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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. 


