ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поръчката е за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и
координиране на балансираща група за следните обекти на възложителя:
Обект/място на доставка

Идентификационен
Ниво на напрежение
номер/място
на
доставка

ул. Дамян Груев №6,
приемна МВР

32Z182100088029U

стабилно

ул. Ладога, приемна МВР

32Z1821000826168

стабилно

ул. Пчела 21, ДМК

32Z1030030761519

стабилно

бул. България, подлез
Топли дол

32Z1030006903341

стабилно

ж.к. Бели брези бл. 9, клуб

32Z103000658243P

стабилно

ж.к. Бели брези, бл. 6,
приемна МВР

32Z1030004977309

стабилно

ул. Дойран 18, къща 2
етаж

32Z1030003152627

стабилно

ж.к. Лагера, бл. 50-49,
приемна МВР

32Z103000309085Q

стабилно

ул. Дебър 30, част. ДГ

32Z1030003077793

стабилно

бул. Гоце Делчев, бл. 15,
вх. Д, приемна МВР

32Z103000307770L

стабилно

бул. Цар Борис ІІІ 124,
ниска сграда

32Z103000297359F

стабилно

бул. Цар Борис ІІІ 124,
сграда РА

32Z1030004172986

стабилно

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
балансиращата група.

отделно такса

за участието си

в

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 от Закона за
енергетиката, като същевременно е и координатор на балансираща група.
Изпълнителят да осигурява на Възложителя и услугата по прогнозирането на
потреблението и отговорността по балансиране.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
1. Изпълнителят е длъжен:
1.1. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите
към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ)
така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.
1.2. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ
така, че да осигури изпълнението на поръчката;
1.3. да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия в стандартна балансираща
група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща такси за участие и да
регистрира Възложителя като участник в стандартната балансираща група – непряк член
съгласно ПТЕЕ;
1.4. да издава оригинални фактури за полученото от Възложителя количество
електрическа енергия;
1.5. да уведомява Възложителя в най-краткия обективно възможен срок при:
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;
промяната 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 данъчни фактури и др.
1.6. в качеството си на координатор на стандартна балансираща група – да осигурява
прогнозиране на потреблението на Възложителя и да извършва планиране и договаряне
на конкретни количества нетна активна електрическа енергия съобразно Правилата за
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като:
1.6.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия на
Възложителя. Графиците следва да съобразяват очаквания часови енергиен товар.
Графиците следва да обхващат 24 часа, започвайки от 00:00 ч. До 24:00 ч. за съответния
ден и да се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни количества енергия
изготвени и планирани от Изпълнителя;
1.6.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с
разпоредбите на ПТЕЕ;

1.6.3. потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка пред ЕСО;
1.7. В качеството си на координатор на стандартна балансираща група – да осигурява
отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества
електрическа енергия за всеки период на сетълмента в дневните графици за доставка и
тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането са за сметка на
Изпълнителя.
1.8. Присъединяването на обектите става при наличие на техническа възможност.
1.9. Възложителят може да поиска включването и на обекти -непосочени в списъка на
обектите, при наличие на техническа възможност.

