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Приложение № 1  

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   

 

„ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР 

НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА 

ЕДИНАДЕСЕТ ОБЕКТА НА СЛУЖБА „ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ“  

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на 11 (единадесет) обекта на 

служба „Военна информация“. 

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА/УСЛУГАТА 

Предметът на поръчката е доставка на нетна активна електрическа 

енергия и избор на координатор на балансираща група, както и поемане на 

небалансите за нуждите на 11 (единадесет) обекта на служба „Военна 

информация“. Също така прогнозиране на потребление, изготвяне на почасови 

графици, администриране на дейността и поемане на отговорност по 

балансиране. 

Очакваното прогнозно потребление на електрическа енергия за 12 месечeн 

период е 1 954 000 kWh. Данните за всяка измервателна точка на база 

потреблението за дванадесет месеца е представена в табл.1.  

Място на изпълнение на поръчката – 11 (единадесет) обектa, разположени 

на територията на страната - гр. София, област София - град, област Смолян, 

област Хасково и област Бургас.  

Изпълнителят се задължава да извърши доставка на нетни количества 

активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на 

Възложителя, посочени по-долу, съгласно разпоредбите на Закона за 

енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), 

Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и 

изискванията на Възложителя. 

Не се предвижда участниците да се запознават с местата, където са 

разположени обектите и техните особености. 
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Таблица 1 

№ 

по 

ред 

Обект 

Присъединен 

на:/Предоставе

на мощност 

ЕРП Клиентски № 
Абонатен/ 

Идент. № 

Точка на измерване 

№ 

Потребление 

[kWh] 

1 Обект № 1  

СрН/500 

kW+СрН/500 

kW 

ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

110001760037 

95402049 32Z103000484613Y 

1151500 

95402050 32Z103100484612Q 

2 Обект № 2 НН/180 kW 

ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

210007397384 95612277 32Z1030000956532 77926 

3 Обект № 3 НН/10 kW 

ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

210007397384 94227023 32Z103000675497Y 30387 
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4 Обект № 7  

СрН 20 kV/600 

kW+ 600 

kW+500 kW 

ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

110000088073 

95203046 32Z103000419302V 

498580 95203047 32Z103000419303T 

95203045 32Z103000419301X 

5 Обект № 8 НН/180 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1001026857 - 1654079 48544 

6 Обект № 9 НН/15 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1001026857 - 2951659 116 

7 Обект № 10 НН/150 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1000557608 - 1195108 78046 

8 Обект № 11 НН/39 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1000557608 - 1195109 42 

9 Обект № 12 НН/65 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1000118186 - 2722940 66830 
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 Забележка: В помощ на участниците, са публикувани следните графици с обичайното потребление на обекти 1  и 

4 за месец декември 2019 г, както и за обект 4 за март 2019 г.: 

- За обект 1 - Приложение № 1   

- За обект 2 -  Приложение № 2. 

- За обект 7 -  Приложение № 3 . 

     За всички обекти - данни за потреблението за 12 (дванадесет) месеца са отразени в  Приложение № 4. 

 

10 Обект № 13 НН/10 kW 

ЕВН 

БЪЛГАРИЯ 

ЕС ЕАД 

1000118186 - 2728197 85 

11 Обект № 41 НН/10 kW 

ЧЕЗ 

ЕЛЕКТРО 

БЪЛГАРИЯ 

АД 

300043065026 9411001038 32Z1030004306504 1944 

http://resursi/DocLib5/Логистика/Материални%20ресурси/Докладни%20записки,%20спецификации,%20методики%20за%20оценки/Приложение%20№%201%20към%20ТС%20СЕП%202020%20-%20за%20обект%201%20.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%202%20-%20за%20обект%202%20.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%202%20-%20за%20обект%202%20.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%203%20-%20за%20обект%204%20.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%203%20-%20за%20обект%204%20.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%204%20-%20Таблица%20с%20потреблението%20за%20всички%20обекти.xlsx
file://Svifs/bld/ДЛ/ОМРБО/Отдел%20МРБО/МАТЕРИАЛЕН%20ПЛАН/2020/10162%20Електроенергия/ТС%20и%20Искане/нови-13.04.2020%20г/Приложение%20№%204%20-%20Таблица%20с%20потреблението%20за%20всички%20обекти.xlsx


  

5/9 

 

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА 

3.1. Изисквания по предназначение 

3.1.1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за всички тарифни 

зони и нива на напрежение (средно и ниско) и поемане на небалансите за 

обявените нива на напрежение за посочените обекти. 

3.1.2. Доставчикът да осигури непрекъснатост на електроснабдяването, 

качество на доставяната електрическа енергия и ред за доставянето й, 

определени съгласно предвиденото в ЗЕ и всички нормативни актове, свързани с 

доставката на електрическа енергия (в т. ч. наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ). 

3.1.3. Изисквания по отношение поемане на небалансите и включването на 

обектите на Възложителя към стандартна балансираща група. 

3.1.3.1.  Доставчикът и дейността, която осъществява за своя сметка по 

отношение поемане на небалансите и включването на обектите на Възложителя 

към стандартна балансираща група, трябва да отговарят на изискванията, 

предвидени в ЗЕ и останалите нормативни актове, които уреждат дейността по 

балансиране ( в т. ч. наредбите към ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ). В случай на небаланси 

на електрическа енергия същите да са за сметка на доставчика.  

3.1.3.2.  Доставчикът следва да осигури на Възложителя услуга по 

прогнозиране на потреблението (да администрира часовите графици за 

потребление на обектите на Възложителя и други такива) с лицензираните 

електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират 

измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО), както и 

да поеме разходите за небаланси. В случай на небаланс доставчикът да поеме за 

своя сметка същия. 

3.1.3.3.  Доставчикът да включи Възложителя като непряк член на своя 

стандартна балансираща група съгласно ПТЕЕ, без Възложителят да заплаща 

такса за участие. 

3.1.3.4.  Доставчикът да извърши последващо регистриране на обектите на 

Възложителя пред ЕСО, като активен член на пазара на електрическа енергия. 

3.1.3.5.  Доставчикът да извърши всички административни дейности 

относно излизането на обектите на Възложителя на свободния пазар на 

електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ без Възложителят да 

заплаща за това. 

3.1.3.6.  Доставчикът да извършва енергиен мониторинг и да изготвя 

прогнози, регистрира графици, които се известяват (регистрират) на ЕСО и др., в 

които са отразени почасовите нетни количества активна електрическа енергия. 

3.1.4. Количествата електрическа енергия в kWh са прогнозни и 

ориентировъчни. Възложителят не е обвързан с тези количества, които могат да 
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се променят (надвишат или намалят прогнозните) и не търпи санкции 

(финансови и други) за това.  

3.1.5. Възложителя не се задължава да изразходи цялото прогнозно 

количество електроенергия за периода посочен по горе, като затова не дължи 

неустойки. 

3.1.6. Предложената от доставчика цена да представлява цена за 1 (един) 

kWh нетна активна електрическа енергия, която е средна за всички тарифни зони 

и нива на напрежение (средно и ниско), в български лева, с точност до петия 

знак след десетичната запетая, и включва: 

3.1.6.1.  разходите (таксите), свързани с пълната процедура по последваща 

регистрация на обектите на Възложителя, като участник в стандартна 

балансираща група на изпълнителя, като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото 

включване като активен член на пазара на балансираща енергия; 

3.1.6.2.  цена за доставка на нетни количества активна електрическа енергия 

на средно и ниско напрежение, без изпълнителя допълнително да начислява на 

Възложителя суми за излишък и недостиг, нито такса за участие в 

балансиращата група, както и за изготвяне на необходимите графици. В случай 

на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на изпълнителя;  

3.1.6.3.  разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето 

на обектите на Възложителя на необходимите графици, които се известяват 

(регистрират) на ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни количества 

активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и различни 

справки;  

3.1.6.4.  администрирането на графиците и обмена на информация с 

лицензираното ЕРП на територията, на която се намира съответната 

измервателна точка; 

3.1.6.5.  изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния 

товаров профил на обектите на Възложителя с цел оценка на енергийната им 

ефективност; 

3.1.6.6.  регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите 

по изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно 

ПТЕЕ, както и всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на 

свободния пазар на електроенергия; 

3.1.6.7.  разходите за балансиране на електроенергийната система за 

снабдяване. 

3.1.6.8.  Предложената цена по т. 3.1.6. включва цената на нетна активна 

електрическа енергия, разходите за балансиране и цената на всички необходими 

разходи на доставчика свързани с осигуряване на предлаганите услуги  
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(доставка на електрическа енергия, прогнозиране на потреблението, изготвяне и 

администриране на прогнозни графици (дневни, почасови, товарови и др., 

участие на Възложителя в балансираща група и др.) без в балансиращата група 

допълнително да се начисляват суми за небаланси (излишък или недостиг). 

3.1.6.9. Цената по т. 3.1.6. не включва регулаторно определените цени за 

мрежови услуги (пренос и достъп), за „задължение към обществото“ - 

регулируеми от КЕВР, акциз и ДДС. 

3.1.6.10. Предложената от доставчика цена за един kWh нетна активна 

електрическа енергия не подлежи на промяна, освен в случаите, когато е в полза 

на Възложителя (цената намалява), като в цената не се включват, цените на 

компонентите регулирани от КЕВР и акциз. 

3.1.6.11. Извън предложената цена Възложителят няма да заплаща такса за 

участие в балансираща група, както и суми за излишък и недостиг на небаланси  

и каквито и да е други такси и суми по дейности свързани с участието си на 

свободния пазар на електроенергия. 

3.1.6.12. Възложителят заплаща веднъж месечно действително 

изразходваната активна електрическа енергия по предложената от доставчика 

цена, след предоставяне на оригинална фактура за реално потребените 

количества нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и 

фактура по електронен път на електронна поща. 

3.1.6.13.  Доставчикът да извърши всички необходими действия и изготви 

всички необходими документи за последващо регистриране на обектите на 

Възложителя  на свободния пазар на електроенергия, както и да извърши всички 

необходими действия за смяна на координатора на балансираща група съгласно 

Инструкция № 2 на (Електроенергийния системен оператор) ЕСО. 

3.1.7. Срок за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца. 

3.2. Изисквания по електромагнитна защита. 

Не се изискват. 

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика. 

Не се изискват. 

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и 

ремонт. 

Не се изискват. 

3.5. Изисквания за сертификация. 

3.5.1. Участниците в процедурата трябва да притежават валидна лицензия, 

издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за дейността 

„търговия с електрическа енергия” на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за 

енергетиката (ЗЕ) с права и задължения за дейността „координатор на 
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стандартна балансираща група”, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с 

чл. 58 от ПТЕЕ. 

3.5.2. Доставчикът следва да е вписан в „ЕСО“ ЕАД като „Координатор на 

стандартна балансираща група“, с посочен статус „Активен“. 

3.5.3. Доставчикът да притежава валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качество, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 

(2015) или еквивалент, с обхват приложим към предмета на поръчката. 

3.6. Изисквания за скритост и маскировка. 

Не се изискват 

3.7. Изисквания за транспортопригодност и съхранение. 

Не се изискват.  

3.8. Други специфични изисквания: 

3.8.1. Дейностите по настоящата техническа спецификация да се извършват 

при спазване на императивните разпоредби на ЗЕ, на ПТЕЕ и ПИКЕЕ, както и на 

други приложими нормативни актове. 

3.8.2. Доставчикът да извършва всички задължителни за него 

административни и други дейности, свързани с изпълнение на дейностите по 

доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група, 

произтичащи от текстовете на приложимите нормативни актове, така че да 

осигури изпълнението на дейностите по настоящата техническа спецификация. 

3.8.3. Доставчикът да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на 

електропреносната мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен като регистриран 

търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ  

Не се изискват. 

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ 

5.1. Обучение на инженерно-технически състав 

Не се изискват. 

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за експлоатация) 

на български и/или друг език. 

5.2.1. За нуждите на статистиката и за бъдещо прогнозиране на 

електроенергията ползвана в обектите на Възложителя, доставчикът да 

предостави информация за ежемесечен товаров профил за всеки от 

измервателните уреди с възможност за товаров профил в срок до 30 дни след 

месеца, следващ отчетния както и всякаква друга информация поискана от 

Възложителя, отнасяща се по изпълнение на доставката. 

5.3. Осигуряване на ЗИП 
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Не се изисква. 

5.4. Метрологично осигуряване 

Не се изисква. 

5.5. Осигуряване на техническа помощ 

Не се изисква. 

5.6. Качество 

Не се изискват. 

5.7. Изпитвания 

Не се изискват. 

5.8. Други 

Не се изискват. 

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, 

ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА 

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

7.1. Изисквания за гаранционна поддръжка при експлоатация. 

Не се изискват. 

7.2. Изисквания за гаранционна поддръжка при съхранение 

Не се изискват. 

 

 




