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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 

ПРЕДМЕТ: 

       

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – 

координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на 

разходите за небаланси за обекти на Община Враца по две обособени 

позоции”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

град Враца, 2018 година 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа 

енергия и осъществяване задълженията на координатор на балансираща група. 

Процедурата се провежда с цел избор на доставчик на нетна електрическа 

енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 

информационния поток с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), 

както и поемане на разходите за небаланси за обектите, посочени в приложените 7 бр. 

таблици. 

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Мястото за изпълнение на поръчката е град Враца, община Враца, област Враца, 

Република България. 

Срокът на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, като същия започва да тече от 

първо число на месеца, следващ сключването на договора за настоящата обществена 

поръчка. 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ПРЕДМЕТ НА ВЪЗЛАГАНАТА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Обособена позиция № 1 - Доставка на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за 

небаланси за обекти на Община Враца – първостепенен разпоредител с бюджет. 

Обектите предмет на настоящият договор по Обособена позиция № 1 са посочени 

в приложение: Таблица № 1 и Таблица № 2. 

Обособена позиция № 2 - Доставка на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за 

небаланси за обекти на Община Враца – второстепенни разпоредители с бюджет.  

Обектите предмет на настоящият договор по Обособена позиция № 2 са посочени 

в приложение: Таблица № 3;  Таблица № 4; Таблица № 5 и Таблица № 6. 

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). 

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. 
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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. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ    

 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен: 

1. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез включването му 

в балансиращата група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 

заплаща такса за участие. 

2. Да оказва съдействие в процеса на регистрация обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. Да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непрекъснат достъп on-line до системата за 

мониторинг на измервателна точка. 

5. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовите оператори така, че 

да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

6. Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. 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. 

7. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на „Електроенергиен системен 

оператор“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно 

администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. 

8. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия. 

9. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 

електроенергия и предоставените във връзка с това услуги. Изпълнителят издава 

фактури веднъж месечно, отделни за общинска администрация, за второстепенните 

разпоредители и за всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит, като 

фактурите следва да са придружени с отчет за изразходваното количество електрическа 

енергия за отчетния период за всеки обект поотделно. 

 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

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

предвидения финансов ресурс, Възложителят ще разполага с правото да присъединява 

и нови обекти, за които ще заплаща по договорената с изпълнителя цена, както и да 

иска изключване на посочени в приложените таблици обекти. 

 

 

Приложения: СПРАВКИ за ориентировъчното потребление на електрическа енергия 

за едногодишен период за: 

1. Обекти на Община Враца (Таблица № 1) 

2. Улично осветление – гр. Враца (Таблица № 2) 

3. Кметствата в община Враца и УО(второстепенни разпоредители  - Таблица № 3) 

4. Социални услуги - Враца (второстепенни разпоредители - Таблица № 4) 

5. Детски ясли (второстепенни разпоредители - Таблица № 6) 
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6. Общински предприятия - Враца (второстепенни разпоредители - Таблица № 7) 

Пояснение: В случай на промяна в обектите, отразени в горните таблици, при 

сключването на договора, Възложителят ще представи актуални такива, заедно с 

данните за издаване на фактури.  

 

 


