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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Поръчката се обявява във връзка с Директива (ЕО) 72/2009г. за осъществяване 

на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия, Закона за 

енергетиката ЗЕ/2003г. и във връзка с промяна на ЗЕ от 17.07.2012г. за избор на 

доставчик и договаряне на цена за продажба на ел.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 своите клиенти. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да: 

 продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия 

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

енергия, приети с Решение на КЕВР; 

 да монтира измервателни устройства за собствена сметка  до всички 

съществуващи електромери отчитащи консумираната ел. енергия на Възложителя, с 

посочване на времето на измерване еднакво за всички новомонтирани 

измервателни уреди не по-малко от една минута в цели числа без десетични знаци. 

Монтираните средства за търговско измерване са собственост на Изпълнителя и след 

изтичане срока на договора, същият ги демонтира за негова сметка. По този начин 

Възложителят ще има възможност в реално време да контролира  за всеки един от 

своите обекти  доставено количество ел.енергия, качество, консумирана мощност, 

товаров график и да следи за технически дефекти в работата на електромера за 

търговско измерване. 

 прогнозира  потреблението  на  обектите  на   Възложителя  и  да   

извършва планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна 

електрическа енергия ниско напрежение. По отношение на планирането и 

договарянето на конкретни количества нетна активна електроенергия се прилагат 

Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ/2013г.). Съответните действия по 

планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя в качеството му на 

координатор на стандартната балансираща група. 

 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 прогнозните помесечни количества енергия, изготвени и планирани от 

Изпълнителя; 

 изпълнителят 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; 
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 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; 

 издава единни фактури на Възложителя, включващи консумираната 

активна електрическа енергия за определен месец, отчетена по измервателните 

уреди на съответните измерителни точки, по определената в договора единична цена 

за 1 МВтч, акциз и определената с решение на КЕВР такса (цена) „Задължение към 

обществото“, както и всички други регулируеми от КЕВР цени и нормативно 

определени мрежови услуги с подробна разбивка; 

 уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: 

невъзможност или забавяне 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 данъчна фактура и др.; 

 извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 

момента ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на настоящата поръчка, съгласно 

договора за изпълнение; 

 спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона 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. 

Възложителят ще уведомява Изпълнителя с писмено предизвестие 10 (десет) 

дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по 

своите съоръжения, с уточнен 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 предвидени изменение 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. 

Прогнозното количество електроенергия, описано в Таблица 1 е за 12 

(дванадесет) месечен период и не обвързва Възложителя да го изразходва или да се 

ограничава с това количество. Ако възникне необходимост от снабдяване на нов 

потребител, Изпълнителя се задължава да доставя и на него. 

Възложителят може да измени част от обектите за доставка на активна нетна 

електрическа енергия в хода на изпълнение на договора, като включи към обектите, 

предмет на настоящата Техническа спецификация и други обекти, при условие, че 

обектът бъде предаден на Възложителя за поддръжка и експлоатация, както и да иска 

изключване на обекти, като последното не променя предмета и прогнозните 

количества на обществената поръчка като цяло. 

 

Обособена позиция № 1 „Доставка на електрическа енергия СРН и Нн по 

свободно договорени цени за нуждите на БНР – гр. София и избор на координатор на 

балансираща група“  

Обществената поръчката е за избор на доставчик на нетна активна електрическа 

енергия и координиране  на балансираща група за средно напрежение 10 кV  за 

обект БНР –  София, бул. „Драган Цанков“- № 4,  наричано по-нататък БНР, както следва: 

 

Обект/място на 

доставка 

Административен 

адрес на обекта 

Идентификационен 

номер/място на 

доставка 

Ниво на 

напрежение 

1.Българско гр.София 32Z103000423177W Средно 
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национално радио, 

РУ-СрН/ш.“А“ 

бул. Драган Цанков 

№ 4 

аб.№95407013 напрежение – 10 кV 

2.Българско 

национално радио, 

РУ-СрН/ш.“А“ 

гр.София 

бул. Драган Цанков 

№ 4 

32Z103000423178U 

аб.№95407014 

Средно 

напрежение – 10 кV 

 

Възложителят  заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. 

енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена 

предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и  

направените разходи за балансиране. 

 

Възложителят  няма да заплаща  отделно такса  за участието си  в 

балансиращата  група. 

Възложителят се определя като непряк член на стандартна балансираща група, с 

координатор - Изпълнителя. 

Изпълнителят, извършващ доставката 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, като същевременно е и координатор на балансираща 

група. 

Изпълнителят да осигурява на купувача и услугата  по прогнозирането на 

потреблението и  отговорността по балансиране. 

 

Статистика за потребената от БНР  електрическа енергия  за периода от април-2016г.  

до март-2017г. включително: 

 

№ 

Месеци Активна Активна Активна Общо 

2015/2016 г. върхова  дневна  нощна /кВтч/ 

  /кВтч/ /кВтч/ /кВтч/   

1 Април – 2016г. 34 506 55 878 394 688 485 072 

2 Май – 2016г. 35 292 57 407 32 515 125 214 

3 Юни – 2016г. 39 114 67 445 33 595 140 154 

4 Юли – 2016г. 41 736 73 251 37 498 152 485 

5 Август – 2016г. 33 043 64 202 34 300 131 545 

6 Септември – 2016г. 34 084 56 947 32 785 123 816 

7 Октомври – 2016г. 40 156 61 580 34 243 135 979 

8 Ноември – 2016г. 36 461 58 057 33 860 128 378 

9 Декември – 2016г. 39 779 70 363 36 490 146 632 

10 Януари – 2017г. 47 253 83 446 43 184 173 883 

11 Февруари – 2017г. 35 215 60 608 32 327 128 150 

12 Март – 2017г. 35 328 61 319 33 971 130 618 

  Общо за периода: 451 967 770 503 779 456 2 001 926 

 

 

 

Разпределението  на електрическата енергия по обекти за периода април-2016г. 

до март-2017г. е както следва: 

 

Обект/място 

ел.енергия 

на доставка 

Административен 

адрес на обекта 

Идентификац. 

номер 

 

Ниво на 

напрежение 

Консум. 

04.16г.-03.17г 
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1.Българско 

национално 

радио  

гр. София, 

бул.“Драган 

Цанков“ № 4  

32Z103000423178U Средно 

Напрежение -

10 kV 

1125293kWh 

2.Българско 

национално 

радио  

гр. София, 

бул.“Драган 

Цанков“ № 4  

32Z103000423177W Средно 

Напрежение -

10 kV 

876633 kWh 

 

Място  на доставката – РУ-СрН на територията  на БНР -  гр.София,  бул. „Драган 

Цанков“ - №4. 

 

Възложителят има сключен договор за мрежови услуги. 

 

 

Обособена позиция № 2 „Доставка на електрическа енергия СРН и НН по 

свободно договорени цени  за нуждите на  РРС БЛАГОЕВГРАД и РТВЦ БЛАГОЕВГРАД и 

избор на координатор на балансираща група“  

 

Обект/място на 

доставка 

Административен адрес 

на обекта 

Абонатен  номер 

         ИТН 

 

Ниво на 

напрежение 
№ Наименование Населено място, улица, №  

1 РТЦ-Благоевград 
гр.Благоевград,  

ул. Иван Михайлов №56 

11500008 

32Z103001577868E 

Средно 

напрежение 

2 РТЦ-Благоевград 
гр.Благоевград,  

ул. Иван Михайлов №56 

11500010 

32Z103001577870R 

Средно 

напрежение 

3 РРС-Благоевград 
гр.Благоевград,  

ул. Иван Михайлов №56 

1150009 

32Z1030015804504 

Средно 

напрежение  

 

Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната активна ел. 

енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки по цена 

предложена от Участника, която трябва да включва както цената на енергията, така и 

направените разходи за балансиране. 

Възложителят няма да заплаща отделно такса за участието си в балансиращата 

група. 

Възложителят се определя като непряк член на стандартната балансираща група, 

с координатор - Изпълнителя. 

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; 

Изпълнителят осигурява на купувача услуга по прогнозиране на потреблението и 

отговорност за балансиране; 

Обект БНР „ РРС - Благоевград "  

На база правени статистически отчети, очаквания разход за едногодишен период, 

по досега използваните тарифни зони, е както следва: 

 

№ 

месеци Общо 

2016/2017 (kWh) 

    

1 Септември 2016г. 19725 
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2 Октомври  2016г 26465 

3 Ноември    2016г. 37851 

4 Декември  2016г. 53396 

5 Януари      2016г. 51167 

6 Февруари  2017г.  32893 

7 Март          2017г. 28232 

8 Април        2017г. 23197 

9 Май            2017г. 21203 

10 Юни           2017г. 21151 

11 Юли           2017г. 23431 

12 Август        2017г. 23095 

  Общо 361806 

 

- общо по една тарифа:  361806 kWh 

 

Обект БНТ „ РТВЦ - Благоевград "  

На база правени статистически отчети, очаквания разход за 

едногодишен период, по досега използваните тарифни зони, е както следва: 

 

Потребление на ел.енергия за периода януари 2016г. - януари 2017г. за РТВЦ 

Благоевград 

№ 

месеци Активна Активна Активна Общо 

2016/2017 дневна нощна върхова (kWh) 

  (kWh) (kWh) (kWh)   

1 Септември 2016г. 5828 3 473 3 764 13 065 

2 Октомври  2016г 7285 4 377 4 757 16 419 

3 Ноември    2016г. 9820 4 932 5 949 20 701 

4 Декември  2016г. 15445 6 674 9 144 31 263 

5 Януари      2016г. 12609 7 514 7 637 27 760 

6 Февруари  2017г.  9857 5 570 5 962 21 389 

7 Март          2017г. 9584 5 425 5 694 20 703 

8 Април        2017г. 7479 4 722 4 768 16 969 

9 Май            2017г. 7076 4 277 4 499 15 852 

10 Юни           2017г. 6649 3 936 4 111 14 696 

11 Юли           2017г. 6356 3 928 4 007 14 291 

12 Август        2017г. 6157 3 821 3 871 13 849 

  Общо 104145 58 649 64 163 226 957 

 

 

Разпределението на електрическата енергия по обекти за периода Септември 2016 г. –

Август 2017 г. е както следва:  

 

                           

СПИСЪК НА МЕСТАТА ЗА ДОСТАВКА  

Обект/място на 

доставка 

Административен адрес 

на обекта 

Абонатен  номер 

        ИТН 
Ниво 

Консумация в кВтч  

за периода 

Септември 2017 г. – 

Август 2017 г 
№ 

Наименовани

е 

Населено място, улица, 

№ 
 

1 
РТЦ-

Благоевград 

гр. Благоевград,  

ул. Иван Михайлов №56 

11500008 

32Z103001577868E 

Средно 

напрежени

 115000 kWh 
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е 

2 
РТЦ-

Благоевград 

гр. Благоевград,  

ул. Иван Михайлов№56 

11500010 

32Z103001577870R 

Средно 

напрежени

е 

  112293 kWh 

 

3 
РРС 

Благоевград 

гр. Благоевград,  

ул. Иван Михайлов №56 

1150009 

32Z1030015804504 

Средно 

напрежени

е 

 362000 kWh 

 

Място на доставка: 

 - за РРС Благоевград - „Енергиен център" на територията на „Радио телевизионен 

център - Благоевград" - гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" №56 

 

 - за обектите на РТЦ-БЛАГОЕВГРАД – гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №56 

 

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД 

Изготвил: Димитър Заров – ръководител сектор „Електрозахранване и противопожарна 

охрана“ 

 

 


