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 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
Адрес: 3540 гр.Вършец, бул.България 10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22; 09527/ 20-02 ;  факс: 09527/ 23-23 
e-mail:admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg. 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на електрическа енергия ниско и средно 

напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 
м.“, и включва: 

- доставка на електрическа енергия - ниско и средно напрежение; 
- оформяне на документи и регистрация при първоначалната смяна на доставчика; 
- планиране и прогнозиране от името на клиента; 
- изготвяне и подаване на почасови товарови графици от името на клиента, като рисковете 

свързани с прогнозирането и небалансите остават за сметка на изпълнителя; 
- участие във фирмената балансираща група; 
- поръчката се изпълнява до местата на доставка на територията на община Вършец към 

включени в електроразпределителна мрежа обекти на възложителя, съгласно списък, който се 
прилага към договора. 
            Плащанията ще се извършват по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 
сметка в срок до 30 дни, след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното 
потвърждаване 
 Изпълнителят, извършващ доставка на електрическа енергия, следва да е и координатор 
на балансираща група, както и да е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно чл. 
39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката и координатор на балансираща група 
или еквивалент; 
 Изпълнителят осигурява на Възложителя услуга по прогнозиране на потреблението и 
отговорност за балансиране. 
 Качеството на доставената електрическа енергия трябва да отговаря на показателите за 
качество на електроенергията, според Българският държавен стандарт, който е хармонизиран със 
стандартите на Европейския съюз. 
 Възложителят изисква предложената от участника цена да е единна и да включва всички 
разходи за доставката на електрическа енергия, участието в балансираща група и разходите за 
балансиране. Възложителят няма да заплаща отделно суми за наличие на небаланси и такса за 
участие в балансиращата група. В случаите на небаланси, същите са за сметка на Изпълнителя. 
 
          Поръчката предвижда доставка на електрическа енергия ниско и средно напрежение за 
административни и обществени сгради, за улично осветление и за други обекти собственост на 
община Вършец с измерване на консумирана електрическа енергия ниско и средно напрежение. 

         Доставката на нетна електрическа енергия е за следните обекти на Възложителя: 

        Ниско напрежение – две скали 

№ Клиентски 
номер 

Обект № 
Наименование и административен адрес на 

обекта 

1.  210004017727 6005098740 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева № 3, Децка 
градина. 
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2.  210004019311 6005564568 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 57, 
Админ. сграда 

3.  210004017826 6005098951 Горно Озирово, ул. «Кокиче“ 1, Училищен стол 

4.  210005303768 6005098390 Вършец, ул.Серафим Георгиев (Г.Генов) № 6, 
ул. Възлова 

5.   6005098392 Вършец, ул.Васил Левски № 44, ул. 
Климатично училище 

6.   6005098394 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 14, ул. 
МИУ 

7.   6005098397 Вършец, ул.Ботуня (9-ти септември) № 2, вх.А, 
ул. Минерална чешма-помпа 

8.   6005098432 Вършец, ул.Стефан Караджа (Ан.Златков) № 2, 
вх.А, УО ТП-17 

9.   6005098435 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1, ул. ТП-
Мандра 

10.   6005098438 Вършец, ул.Янко Сакъзов (Строителна) № 2, 
Улично ТП-15 

11.   6005098490 Вършец, ул.Банкя № 37, ул. ТП-26 

12.   6005098490 Вършец, ул.Банкя, ул. ТП-4 

13.   6005098493 Вършец, ул.Васил Априлов №18, ул. ТП-6 

14.   6005098499 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 93, 
Улично ТП-8 

15.   6005098544 Вършец, ул.Васил Левски №7, вх.А, Улично 
освет. България 

16.   6005098547 Вършец, ул.Никола Д. Петков (Химик) № 1, 
вх.А, Ул. Профилакториум 

17.   6005098549 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 14, вх.А 
Улично –Бангладеж  

18.   6005098598 Вършец, ул.Д-р Елена  Теодосиева (Л.С.) № 11, 
вх.А, Улично кв.65  

19.   6005098954 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1,  ТП-1 Улично 
осветление 

20.   6005098957 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 92,  ТП-2 
Улично осветление 

21.   6005100266 Спанчевци,  Улично осветление 
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22.   6005100311 Спанчевци, ул. Пета №1 Улично осветл. ТП-1 

23.   6005100519 Вършец, ул.Роза (Ст.Иванов) № 13, вх.А, ул. 
ТП-1А 

24.   6005100561 Вършец, ул.Бреза (Безименна) № 1,вх.А,  
улично осв. ТП-2 

25.   6005100563 Вършец, ул.Водопада № 40, вх.А, Улич.осв. ТП-
3 

26.   6005100565 Вършец, ул.Водопада № 14, вх.А, Улич.осв. ТП-
4 

27.   6005100569 Вършец, ул. Зано Ангелов № 16, вх.А, 
Улич.осв. ТП-5 

28.   6005100623 Вършец, ул. Георги Истатков № 21, вх.А, 
Улич.осв. ТП-6 

29.   6005100689 Горна Бела Речка, улич. Осв. 

30.   6005100786 Долна Бела Речка, улич.Осв 

31.   6005100829 Стояново, Общ. Вършец, улич.Осв 

32.   6005100907 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-1 

33.   6005100909 Долно Озирово, Улич. осв. ТП-2 

34.   6005101146 Драганица, ул. Първа, бл. ТП-3 Улич.осв. ТП-3 

35.   6005101404 Черкаски, улично осв. ТП-2 

36.   6005101407 Черкаски, улично осв. ТП-3 

37.   6005101455 Черкаски, улично осв. ТП-4 

38.  210004017925 6005098430 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 
дежурна стая 

39.   6005098592 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) № 55, 
Ритуална зала 

40.   6005098953 Горно Озирово, ул. Васил Левски (1) 27,  
Кметство 

 

Ниско напрежение – една  скала 

№ Клиентски 
номер 

Обект № 
Наименование и административен адрес 

на обекта 

1.  210004017727 6005097703 
Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №108, 
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Профсъюзен дом 

2.   6005099012 Горно Озирово, ул. Кокиче 1, ЦДГ 

3.   6005099213 Вършец, ул.Ал. Стамболийски №37, Детска 
ясла 

4.   6005100316 Спанчевци, ул.Седемнадесета №1, ЦДГ 

5.   6005100682 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №7, 
вх.А, ЦДГ 

6.   6005100959 Долно Озирово, ул. Трета №2, ЦДГ 

7.   6005101203 Драганица, ул. Първа №22, ЦДГ 

8.  210004019311 6005099177 Вършец, ул. Ст. Стамболов (Г.Моцов) №2, 
Канцелария 

9.   6005101209 Драганица, ул. Първа №22, Пенсионерски 
клуб 

10.  210004017826 6005099014 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 6, Училище 

11.   6005099018 Горно Озирово, ул. Кокиче(4) 1, Училище 

12.   6005100517 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 
вх.А, Училищен стол 

13.   6005100683 Вършец, ул.Младост (М.Христов) №5, 
вх.А, Училище-склада 

14.   6005100950 Долно Озирово, ул. Първа №78, Учил. стол 

15.   6005100956 Долно Озирово, ул. Първа №78, Училище 

16.   6005101206 Драганица, ул. Първа №22, Училище 

17.  210005303768 6005099121 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №10, 
Улично осветление 

18.  210004017925 6005097289 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №1, 
вх.В, Погреб. дом 

19.   6005098198 Вършец, ул.Христо Ботев №42, канцелария  

20.   6005098273 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 43, 
гаража 

21.   6005098496 Вършец, ул.България (В.Коларов) № 10, 
Шадраван център 

22.   6005098542 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №90, 
вх.А, Информ. бюро 
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23.   6005098705 Вършец, ул. Страхил Воевода №4, Казан 

24.   6005098797 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 
Музей 

25.   6005098850 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №82, 
Музей  

26.   6005099010 Горно Озирово, ул. Васил Петлешков (17) 
6, вх.А, Казан 

27.   6005099175 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №73, 
Изложбена зала 

28.   6005099324 Вършец, ул.Христо Ботев №42, Бръснарски 
салон 

29.   6005099413 Вършец, жк. Заножене 191, клуб на 
пенсионера 

30.   6005100312 Спанчевци, Кметство 

31.   6005100319 Спанчевци, Черква 

32.   6005100352 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 
вх. Д, Здравна служба 

33.   6005100629 Вършец, ул.Република (Г.Димитров) №191, 
вх.В, Казан 

34.   6005100722 Горна Бела Речка, ул. Първа №41, Кметство 

35.   6005100724 Горна Бела Речка, ул.Втора №3, вх.А, 
Казан 

36.   6005100789 Долна Бела Речка, ул.Първа №40,  
Кметство 

37.   6005100827 Стояново, общ. Вършец, ул. Първа №46, 
Кметство 

38.   6005100902 Долно Озирово, ул. Първа №38, Здравна 
служба 

39.   6005100904 Долно Озирово, ул. Първа №22, Кметство 

40.   6005100953 Долно Озирово, ул.Двадесет и втора, №1, 
Казан 

41.   6005101200 Драганица, ул. Първа №44, вх.А, Кметство 

42.   6005101279 Драганица, ул. Първа №32, вх.А, Казан 

43.   6005101341 
Черкаски, ул. Казанджийска (Девета А) 
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№5, Казан 

44.   6005101347 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 
Здравна служба 

45.   6005101349 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №37, 
Здравна служба 

46.   6005101401 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №78, 
Културен дом 

47.   6005101515 Черкаски, ул. Хр. Ботев (Първа) №67, 
Работилница 

 

Средно напрежение:  

№ Клиентски номер Обект № Наименование и административен адрес на 
обекта 

      1.   гр.Вършец, спортна зала «Вършец» 

 

           Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от 
Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без 
в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 
небалансите.  

            Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група. 

            В табличен вид е представена информация за доставената и консумирана електроенергия 
от община Вършец за последните 12 месеца: 
 
             Изпълнението на доставките ще става при спазване на изискванията на всички действащи 
към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на доставки от 
такъв характер. 

 
     ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕСЕЧНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА 
 

Месечно потребление на електрическа енергия 
 

 
Месец 

 

 
Количество Kvh месечно 

м.Юли 2019 24 362 Kvh 
м.Август 2019  26 720 Kvh 
м.Септември 2019 г. 42 823 Kvh 
м.Октомври 2019 г. 60 342 Kvh 
м.Ноември 2019 г.  72 744 Kvh 
м.Декември 2019 г.  79 348 Kvh 
м.Януари 2020 г.  84 320 Kvh 
м.Февруари 2020 г.  75 667 Kvh 
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м.Март 2020  78 624 Kvh 
м.Април 2020  80 398 Kvh 
м.Май 2020  69 348 Kvh 
м.Юни 2020 46 474 Kvh 
                           
                          Общо годишно        

 
741 170 Kvh 

                           
                          Средно месечно потребление 

 
  61 764,17Kvh 

 

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 ниско и средно напрежиние. 

-Да уведоми възложителя незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на 
задълженията му по доставка на ел. енертия.  

В качеството на координатор на балансираща група, 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 часов 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. 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 
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администриране на часовите графици за потребление на възложителя. Като „координатор на 
балансираща група“ изпълнителят няма да начисляват допълнителни суми над предложената 
цена за излишък и недостиг на енергия.  

Изпълнителят трябва да администрира самостоятелно всеки един от разпоредителите с 
бюджетни средства. 

Изпълнителят трябва да издава единна фактура за всеки един от разпоредителите с 
бюджетни средства (изброени в приложението) , включваща освен цената за консумираната 
електрическа енергия и всички нормативно определените такси, стойността за мрежови услуги, 
дължимия акциз и др.  

Участникът трябва да декларира в ценовото си предложение, че няма да начислява 
допълнителна такса за участие в балансираща група и няма да начисляват допълнителни суми 
над предложената цена за излишък и недостиг на енергия.  

Изпълнителят трябва да доставя електрическата енергия в срок, с необходимото качество и 
по местонахождение на обектите на Възложителят, посочени в техническата спецификация.   

Изпълнителят следва да извършва енергиен мониторинг със средства за измерване и 
комуникация. 

Изпълнителят ще отговаря за администрирането на часовите графици на потребление на 
възложителя и отговаря за обмена на информация с ЕСО АД.  

В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, възложителят може 
да включи допълнителни обекти, за които ще заплаща консумираната електроенергия по 
предложената от изпълнителя цена за доставка на един КWh нетна активна електрическа 
енергия. 

   ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО  

           Участникът ще 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). 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр.Вършец, 2020 г. 


