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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

За обществена поръчка по реда от ЗОП с предмет: „Доставка на нетни количества 

активна електрическа енергия (високо/средно/ниско напрежение) и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 месеца ” 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

Срок на договора – 24 месеца или достигане на предвидения финансов ресурс в 

размер до 56 400 (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева и нула стотинки) лева 

без ДДС, като от тях до 9 400 (девет хиляди четиристотин лева и нула стотинки), без 

включено ДДС ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на предмета на поръчка е длъжен: 

- Да спазва разпоредбите, заложени в  Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към 

него, както и всички нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). 

- Да включи обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група, без 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие. 

- Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на 

настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  

- Да извърши доставката на електроенергия с необходимото качество чрез продажба 

на договореното количество нетна електрическа енергия в мястото на доставка.  

- Да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при невъзможност или забавяне на 

изпълнението на задълженията му сключения договор. 

- Да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, 

съгласно ПТЕЕ, като:  

- Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.  

- Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране 

на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на 

ПТЕЕ. 

- Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. 

- Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 

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

тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите на 

Възложителя, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Доставката на нетно количество електрическа енергия ще се извършва в следните 

обекти на ТП „Държавно горско стопанство Сливен” : 

Клиент

№  Клиент име ИТ.№ 

Нас. Място 

МП Улица № Електромер 

1. 

ЮИДП ДП  

гр. Сливен ТП  

"ДГС Сливен" 

 2288601 гр. Сливен Орешак  15 62097293 

2. 

ЮИДП ДП  

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

2313330 с. Крушаре - - 000452053 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в 

балансиращата група, извън предложената от участника цена. В случаите на небаланси на 

електрическа енергия същите ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

В случай на отклонения от заявените количества електрическа енергия за всеки 

период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от 

координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното количество електрическа 

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

предложена от участника и след представяне на надлежно оформена данъчна фактура. 

Фактурата за потребените количества енергия от обекта се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Цената на доставка на нетна електрическа енергия не включва определените от КЕВР 

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

през/до електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото“, акциз и ДДС. 

Прогнозна стойност на поръчката. 

Прогнозната стойност на поръчката е до 56 400 (петдесет и шест хиляди и 

четиристотин лева и нула стотинки) лева без ДДС, като от тях до 9 400 (девет хиляди 

четиристотин лева и нула стотинки), без включено ДДС са предвидени за „опция за 

увеличение на единичната цена“ – изменение на достигнатата цена, поради наличие на 

промяна в нормативно регламентираните цени на електрическата енергия с повече от 5% 

за период от два последователни месеца, доказано от избрания за Изпълнител със 

съответните документи, издадени от компетентните затова органи. 

ОПЦИЯ: 

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото за изменение на сключения договор при 

наличие на предпоставките на чл. 116 от ЗОП чрез „опция за увеличение на единичната 

цена”, в размер до 9 400 (девет хиляди четиристотин лева и нула стотинки), без 

включено ДДС, от общата прогнозната стойност на поръчката, приложима при изменение 

на достигнатата цена, поради наличие на промяна в нормативно регламентираните цени на 

електрическата енергия с повече или по-малко от 5% за период от два последователни 

3. 

ЮИДП ДП 

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

2312871 

Сливенски 

минерални 

бани 

- - 020216689 

4. 

ЮИДП ДП  

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

4104398 

Горски 

разсадник 

„Абланово” 

-  - 46080780 

5. 

ЮИДП ДП  

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

2312872 

Сливенски 

минерални 

бани 

- - 000630077 

6 

 

ЮИДП ДП 

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

2218453 с. Ичера - - 011857039 

7 

ЮИДП ДП  

гр. Сливен ТП 

"ДГС Сливен” 

2288385 

Държавно 

горско 

стопанство 

Сливен 

ул. 

„Асеновско 

Дефиле” 
 

011858036 
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месеца, доказано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съответно от избрания за ИЗПЪЛНИТЕЛ със 

съответните документи, издадени от компетентните за това органи. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно изискванията 

на чл. 21, ал. 1 от ЗОП и се формира на базата на извършените през времето на действие на 

текущия договор доставки на нетна активна електрическа енергия, както и прогнозната 

стойност за упражняване на „опция за увеличение на единичната цена“. 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

- Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, определена на база 

предходно потребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително предвидени опции. 

- В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да включи нови обекти, за които ще заплаща консумираната 

електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена. 

- Стойността, на която договорът ще бъде сключен, съвпада с прогнозната стойност 

на поръчката – до 56 400 (петдесет и шест хиляди и четиристотин лева и нула 

стотинки) лева без ДДС, като от тях до 9 400 (девет хиляди четиристотин лева и нула 

стотинки), без включено ДДС, предвидени за „опция за увеличение на единичната цена“. 

Обществената поръчка се финансира със собствени средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

Изготвил: …заличено по реда на чл.37 от ЗОП ……… 

Добромира Митева 

Юрисконсулт в ТП ДГС Сливен 


