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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ 

 ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - СЛИВЕН 

 

    ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет 

„ Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на 

координатор на балансираща група за нуждите на  ТП на НОИ - Сливен“ 

В предмета на обществената поръчка е включена доставка на нетна  електрическа 

енергия от изпълнител, координатор, на стандартна балансираща група, за ниско 

напрежение с пълно администриране на информационния поток с електроенергийния 

системен оператор (ЕСО), поемане на разходите за небаланси за обекти на ТП на НОИ-

Сливен и плащане на всички използвани от крайния клиент услуги.  

  ТП на НОИ – Сливен има три измервателните точки (ИТ)находящи се в две 

сгради, които са разпределени съгласно мястото на изпълнение на поръчката както 

следва:   

1. Административната сграда на териториално поделение на Националния 

осигурителен институт – Сливен, находяща се на адрес гр. Сливен, бул. „Стефан 

Караджа“ №10. 

ИТ №:4027183, адрес гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №10  

Предоставената мощност е 150 (сто и петдесет) КWh. 

 

ИТ №:4027245 (резервно захранване), адрес гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ 

№10  

 Предоставената мощност е 150 (сто и петдесет)КWh. През отчетния период 

нямаме отчетен разход за тази ИТ. 

 

  2. Филиал в гр. Нова Загора, находящ се на адрес: гр. Нова Загора, ул. „Васил 

Левски“ №31. 

ИТ №:2229311, адрес гр. Нова Загора, ул. „Васил Левски“ №31. 

Предоставената мощност е 30 (тридесет) КWh. 

 

Отчетените количества за дванадесет месечния прогнозен период са както следва: 

ЗА МЕСЕЦ СЛИВЕН - квтч НОВА ЗАГОРА - квтч ОБЩ РАЗХОД 

декември 2018 г. 6000.00 774 6774 

януари 2019 г. 7152.08 1085 8237 

февруари 2019 г. 5631.02 1596 7227 

март 2019 г. 5568.57 1110 6679 

април 2019 г. 5405.60 502 5908 

май 2019 г. 4759.10 612 5371 

юни 2019 г. 11776.71 273 12050 

юли 2019 г. 11278.00 404 11682 

август 2019 г. 11475.80 952 12428 

септември 2019 г. 8061.74 286 8348 

октомври 2019 г. 5783.15 354 6137 

ноември 2019 г. 5900.87 678 6579 

общо: 88793 8626 97419 



Разходът за потребената от ТП на НОИ - Сливен електроенергия, за предходните 12 

месеца - от месец 12.2018 г. до – месец 11.2019 г. за двата ни обекта, е 97 419 КWh.  

Териториално поделение на НОИ - Сливен е регистрирано на свободния пазар. 

Посочените прогнозни количества за потребление на електроенергия за срока на 

договора - 12 месеца не задължават Възложителя да ги потреби. Същият си запазва 

правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата 

потребност. 

 

I. Изисквания към участниците : 

1. Участниците следва да притежават валиден лиценз за търговия с електрическа 

енергия, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката (ЗЕ) включващ  права и 

задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“ съгл. чл. 39, ал. 5 

от ЗЕ във връзка с чл.58 от ПТЕЕ, а за чуждестранни лица – еквивалентен документ 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

2. Участниците да притежават регистрация в „Регистъра на търговските 

участници регистрирани като координатори на стандартни/комбинирани балансиращи 

групи“ на ЕСО  с посочен идентификационен номер/EIC и статус активен. 

 

II. Изисквания за изпълнение на поръчката: 

1. Доставката на електрическа енергия да се осъществява съгласно изискванията 

на  Закона за енергетика и Правилата  за търговия с електрическа енергия. 

2. Изпълнителят следва да има сключен рамков договор по чл. 11, т. 13 и във 

връзка с чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЕВН България 

Електроразпределение“, в качеството му на оператор на електроразпределителната 

мрежа за територията на Югоизточна България. 

3. В качеството си на координатор на балансираща група - изпълнителят 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). 

4. В качеството си на  координатор на балансираща група - изпълнителят да 

изготвя дневни графици за доставка на електрическа енергия, като се съобразява с 

очаквания часови трафик на обектите и да изпраща изготвените графици към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, съгласно 

разпоредбите на ПТЕЕ.  

5. В качеството си на координатор на  балансираща група изпълнителят да 

осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 

количества електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за излишък и недостиг и без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за 

участие в балансиращата група. 

6. Незабавно, при спазване на срока по чл. 104, ал. 2 от ПТЕЕ изпълнителят 

писмено уведомява независимия преносен оператор, съответно оператора на 

електроразпределителната мрежа за наличието на обстоятелства  по чл.104, ал.1 от ПТЕЕ. 

7.  Изпълнителят ежемесечно издава фактура за всеки обект на възложителя, 

включваща консумираната електроенергия за определения месец отчетена по 

измервателен уред на съответната измервателна точка, по определена в договора цена за 

доставка на един МWh нетна активна електрическа енергия, сформирана от 

средномесечната цена за 1 (един) MWh, съгласно Българската независима енергийна 

борса + предложената фиксирана надбавка, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решение на КЕВР такса 

„задължение към обществото“, както и всички мрежови услуги. Елементите на 

доставката, съответните такси и нормативно определени разходи се изписват на отделни 

редове. 


