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ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на район 

„Красно село“ – Столична община и избор на координатор на балансираща група с пълно 

администриране на информационния поток  с ЕСО и поемане на разходите да небаланси на 

обекти- собственост на район „Красно село“ – Столична община“ 

 

 

Техническата спецификация е в съответствие с технически изисквания (раздел ІІ) на 

Документация за участие в процедура на обществената поръчка. 

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 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;  
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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. 

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ПОРЪЧКАТА: 

№ Адрес № АОС Вид на имота, идентификатори и застроенаплощ 

1. Ж.к. „Славия“, бул. 

„Цар Борис“ ІІІ“,№ 128 

(срещу 132 ОУ и бл. 22 и 

24 ж.к. „Славия) 

АОС № 

1815/07.01.2019 г.  

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.208.49.1 представляващ клуб със застроена 

площ от 229кв. м. 

2. Ул. „Тодор Каблешков“ 

№ 2 

АОС № 

1668/20.04.2015 г. 

Сграда с идентификатор 68134.206.182.1 предста-

вляваща офисзастроена площ от 67.50кв. м. 

3 Ул. „Тодор Каблешков“ 

№ 52 

АОС № 

1640/22.10.2013 г.  

Сграда с идентификатор 68134.206.182.1, предста-

вляваща офис със застроена площ от60.80 кв. м. 

4. ж.к. „Бели брези” бл. 9, 

партер 

АОС № 

1785/19.01.2015 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.205.86.9.7, представляващ клуб със застроена 

площ от 46.10 кв. м. 

5. ж.к. „Лагера” бл. 35, 1ви 

етаж (югоизточна част 

на жилищната сграда) 

АОС № 

1752/09.1.2018 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.201.163.98.1.98, представляващ магазин със 

застроена площ от 88.74 кв. м. 

6.  Ъгълна бул. „Ген. То-

тлебен“ и бул. „Пенчо 

Славейков“(обществена 

тоалетна) 

АОС № 

1720/15.05.2017 г.  

Сграда с идентификатор 68134.203.425.1, предста-

вляваща обществена тоалетна сзастроена площ от 

44 кв. м. 

7.  Ул. „Лерин“ № 3, пети 

жилищен етаж, ап. 38 

АОС № 

1502/02.09.2009 г.  

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.204.314.1.38, представляващ апартамент със 

застроена площ от 104.03 кв. м. 

8.  Ж.к. „Борово“, бл. 13, 

вх. Д, ет. 5, ап. 87 

АОС № 

572/10.04.2000 г.  

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.206.128.1.87, представляващ апартамент със 

застроена площ от 84.42 кв. м. 

9. Ж.к. „Борово“, бл. 222а, 

вх. Б, ет. 7, ап. 45 

АОС № 

1707/10.04.2007 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.206.198.1.45, представляващ апартамент със 

застроена площ от 58.14 кв. м. 

10.  Ж.к. „Славия“, бл. 20, 

вх. А, ет. 1, ап. 4 

АОС № 

1708/10.04.2007 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.208.51.1.4, представляващ апартамент със 

застроена площ от 80.47 кв. м. 

11. Ул. „Пирински проход“ 

№ 40, (десен вход) 

АОС № 

1158/16.02.2004 г.  

Сграда с идентификатор 68134.206.1876.3, предста-

вляваща жилищна сграда цялата със застроена 

площ от 118.00 кв. м. (по КК) 

12.  Ул. „Дойран“ № 22 (1
ви

 

етаж от двуетажна 

жилищна сграда) 

АОС № 

1159/17.02.2004 г. 

Сграда с идентификатор 68134.207.17.1, предста-

вляваща жилищна сграда със застроена площ от 

73.00 кв. м. (по КК) 110 кв. м. (по АОС) 

13.  Ул. „Тотлебен“ № 23, 

втори етаж 

АОС № 

1794/18.07.2018 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.203.423.1.2, представляващ апартамент със 

застроена площ от 69.21 кв. м. 
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№ Адрес № АОС Вид на имота, идентификатори и застроенаплощ 

14.  Ул. „Тотлебен“ № 75, 

Реална част от втори 

етаж 

АОС № 

1887/03.06.2020 г. 

Самостоятелен обектв сграда с идентификатор 

68134.203.524.1.4, представляващ апартамент със 

застроена площ от 67.75 кв. м. 

15.  Ул. „Грамада“ № 

10(втори тавански 

етаж) 

АОС № 

1796/02.08.2018 г. 

Сграда с идентификатор 68134.206.699.1, предста-

вляваща жилищна сграда цялата със застроена 

площ от 126.00 кв. м. 

 


