
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

ЧРЕЗ  ИЗПРАЩАНЕ НА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА 

ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 

 

ПРЕДМЕТ: “Избор на доставчик на нетна активна електрическа 

енергия и координатор на балансираща група” за нуждите на Община 

Стамболийски 

 

I. Правно основание 

Обявява се процедура за възлагане на обществена поръчка на основание 

чл.20, ал.3, т. 2 от ЗОП. 

Обект на обществената поръчка – доставка по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 

от ЗОП. 

Възложител на обществената поръчка е Кметът на Община 

Стамболийски.  

 

      II. Предмет на поръчката 

     Обществената поръчка е с предмет: “Избор на доставчик на нетна 

активна електрическа енергия и координатор на балансираща група” 

за нуждите на Община Стамболийски.   

      Вид на поръчката: доставка, осъществявана чрез покупка. 

      Предметът на обществената поръчка не включва обособени позиции, 

тъй като се отнася за един вид доставка.  

      Участниците могат да подават само една оферта за цялата поръчка 

като  варианти не се допускат.  
    

        III.Срок за изпълнение 

       Срокът за изпълнение на поръчката е 12 /дванадесет/ месеца, считано 

от датата на потвърждение на първия график за доставка. 

 

        IV. Място на изпълнение на доставката 

        Място и обекти, за които ще се реализира обществената поръчка за 

доставка на  нетна електрическа енергия и избор на координатор на 

балансираща група – Република България, на територията на Община 

Стамболийски, описани по-долу: 
 

 



 ИТ № 1469364 АГРОАПТЕКА С.КУРТОВО КОНАРЕ С.КУРТОВО КОНАРЕ 

 ИТ № 1466744 СТОПАНСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №24 

 ИТ № 1464080 ИНТЕРНЕТ КЛУБ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 ИТ № 1466467 ПОМПА С.КУРТОВО КОНАРЕ С.КУРТОВО КОНАРЕ 

 ИТ № 1466881 КУЛТУРЕН ДОМ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 ИТ № 1467138 ПОДЛЕЗ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 ИТ № 1466463 ПОМПА СТАДИОН С.КУРТОВО КОНАРЕ С.КУРТОВО КОНАРЕ 

 ИТ № 1662935 ОБСЛ.ПОМЕЩЕНИЕ КЪМ СТАДИОНА С.ЙОАКИМ ГРУЕВО 

 ИТ № 4194508 СТОПАНСКИ С.ЙОАКИМ ГРУЕВО 

 ИТ № 4158634 ДВЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ УЛ.Г.С.РАКОВСКИ 

 ИТ № 4082418 ГРОБИЩЕН ПАРК С.КУРТОВО КОНАРЕ 

 ИТ № 1466749 КЛУБ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ 

УЛ.“БАБА ТОНКА“ №2 

 ИТ № 1466477 ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ – НАПР.ОБРАЗВАНИЕ 

ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ УЛ.“ДУНАВ“№40 

 ИТ № 1463679 СТОПАНСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ УЛ.“ЖАНОАРИО МАКГАХАН“ №1 

 ИТ № 1466970 ПОМПА ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ 

УЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  

 ИТ № 1468882 СЪБЛЕКАЛНЯ С.НОВО СЕЛО С.НОВО СЕЛО, ОБЛ. ПЛОВДИВ 

 ИТ № 1480095 АДМИНИСТРАЦИЯ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ 

 ИТ № 3143672 БИТОВ КОМБИНАТ С.ТРИВОДИЦИ 

 ИТ № 3124063 ДЕЖУРНА С.ТРИВОДИЦИ 

 ИТ № 3123485 КАНЦЕЛАРИЯ С.ТРИВОДИЦИ 

 ИТ № 3123758 ГАРАЖ С.ТРИВОДИЦИ 

 ИТ № 4248521 СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ ПЕТУЩИНСКО П.ШОСЕ 

 ИТ № 4248406 СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, 

ОБЛ.ПЛОВДИВ УЛ.“ТРАКИЯ“ № 120 

 ИТ № 1248064 ОБЩ.ЖИЛИЩЕ ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛ.ПЛОВДИВ, УЛ.“РАЙКО 

ДАСКАЛОВ“ №1 ВХ. В 44 

 ИТ № 1466743 Стопански, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Заводска“; 

 ИТ № 1466563 Стопански, с.Куртово Конаре, обл. Пловдив, ул. „Заводска“; 

 ИТ № 1464077 Спортна зала, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Витоша“ №1; 

 ИТ № 1468878 Администрация, с. Ново село, обл. Пловдив, ул. „Заводска“; 

 ИТ № 1468605 Магазин хранителни стоки, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. 

„Търговска“  78; 

 ИТ № 1466737  гр. Стамболийски, обл. Пловдив;  

 ИТ № 1466958 Клуб, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“; 

 ИТ № 1467351Фонтан, гр. Стамболийски, обл. Пловдив; 



 ИТ № 1466462 Администрация, с. Куртово Конаре, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1464079 Стадион, гр. Стамболийски, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1468555 Обреден дом, с. Ново село, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1499390 Администрация, с. Йоаким Груево, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1276795 Стопански, с. Ново Село, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1466461 Дискотека, с. Куртово Конаре, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1468515 Помпа, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Г.С.Раковски“; 

 ИТ № 1466472 Община Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Марица“ №132; 

 ИТ № 1466625 Гробище, с. Йоаким Груево, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1499570 Стадион, с. Куртово Конаре, обл. Пловдив; 

 ИТ № 1466742 Стопански, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Заводска“; 

 ОДЗ "Радост" с. Йоаким Груево 

 ОДЗ "Детски рай" с. Куртово Конаре 

 ОДЗ "Пролет" с. Ново село 

 ОДЗ "Искра" гр. Стамболийски 

 ЦДГ "Звънче" гр. Стамболийски 

 ЦДГ "Слънце" гр. Стамболийски 

 ОДЗ Р. Княгиня" гр. Стамболийски 

 ЦДГ "Изворче" с. Триводици 

 Детска ясла гр. Стамболийски 

 ЦНСТ гр. Стамболийски 

 Кметство Йоаким Груево 

 Кметство Куртово Конаре 

 Кметство Ново село 

 Кметство Триводици 

 ИТ № 1467136 Стопански, град Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Жоноарио  

Макгахан № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Изисквания към изпълнението 

Изпълнителят на предмета на поръчка е длъжен: 

  1. Да има валиден лиценз, издаден от КЕВР за “търговия с 

електрическа енергия”, съгласно Закона за енергетиката, с включени права 

и задължения за дейността „ координатор на стандартна балансираща група 

в Република България”. 

 Съответствието с изискванията се доказва със заверено копие на валиден 

лиценз от КЕВР за търговия с електрическа енергия и за координатор на 

стандартна балансираща група в Република България. 

         2. Да е регистриран в ЕСО ЕАД като търговец на електрическа енергия 

и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов 

номер и статус „активен”. 

          3. Да притежава валиден сертификат за внедрена система за 

управление на качеството ( ISO 9001:2008 или еквивалентен) по предмета 

на поръчката. 

           Съответствието с изискването се доказва със заверено копие от 

валиден сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на 

качеството, удостоверяващ внедрена система за управление на 

качеството ( ISO 9001:2008 или еквивалентен) по предмета на поръчката. 

           4. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ)  и наредбите 

към него, както и всички нормативни изисквания на Правилата за търговия 

с електрическа енергия (ПТЕЕ),   Правилата за измерване на количеството 

на електрическата енергия, изготвени на основание на чл.83, ал. 1, т. 6 от 

Закона за енергетиката и разпорежданията на Оператора на електро-

преносната мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

             5.  Да извърши за своя сметка, пълната процедура по регистриране 

на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, като 

клиент – потребител на свободния пазар и регистриране на обектите му на 

краен клиент – потребител на пазара 

         6. Да включи обектите на Възложителя в стандартна балансираща 

група, с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за 

участие и да регистрира Възложителя като участник в стандартна 

балансираща група – непряк член съгласно ПТЕЕ. 



        7. Да има възможността за доставка на прогнозното количество 

електрическа енергия в съответните срокове, да извършва всички 

необходими действия, така че да осигури изпълнението на поръчката.  

        8. В качеството на координатор на балансираща група, Изпълнителят 

да осигурява прогнозиране на потреблението на обектите на Възложителя и 

да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна 

електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като: 

8.1. Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа 

енергия за обектите на Възложителя, като графиците следва да съобразяват 

очаквания часови товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 

00:00 часа до 24:00 часа за съответния ден. 

8.2.  Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата 

за администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ, обменя информация с лицензираното 

ЕРП на територията, на която се намират съответните измервателни точки; 

8.3. Потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в 

системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната 

система. 

8.4. Извършва координиране и балансиране на количествата 

електрическа енергия, 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. 

8.5. Извършва регистриране на графици за доставка на електроенергия 

през Уеб портал, генериране на различни справки - графично и таблично 

представяне на договорени и измерени количества електроенергия, 

небаланси. 

8.6. Да поддържа и предава електронна база от данни за часовото и 

месечното електропотребление на Възложителя. 

9. Предложената цена от Изпълнителя за доставка на нетна 

електрическа енергия е крайна и трябва да включва изразходваната 

електрическа енергия, разходи за балансиране и прогнозиране и разходи на 

участника за осигуряване на посочените услуги, без в балансиращата група 

допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. 

Предложената цена не включва регулаторно определените цени за мрежови 

услуги, задължения към обществото, акциз и ДДС. 



10. Предложената цена от Изпълнителя за доставка на нетна 

електрическа енергия не подлежи на промяна за целия срок на изпълнение 

на договора, освен в случаите, когато е в полза на Възложителя. 

11. Да уведомява Възложителя в най-краткия обективно възможен 

срок  при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му 

по договора; промяна 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. 

12. Да уведомява Възложителя писмено в 3 /три/ дневен срок преди 

планирано прекъсване на електрическото захранване за профилактика, 

извършване на неотложни ремонтни дейности и др. на съоръженията за 

доставка на електрическа енергия. 

13. Да подменя при необходимост съществуващите средства за 

търговско измерване на електрическата енергия изцяло за своя сметка. 

14. При невъзможност на изпълнение на задълженията по договора от 

страна на Изпълнителя и когато Възложителя премине към доставка на 

електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция /ДПИ/, 

Изпълнителят заплаща разликата между стойността на договорената 

електрическа енергия и стойността на доставената електрическа енергия от 

ДПИ до избиране на друг доставчик. 

15. Прогнозното количество нетна електрическа енергия е определено 

на база консумираната електрическа енергия през последните 12 месеца и 

възлиза общо на 581 572 kWh.  

       Прогнозното количество нетна електрическа енергия е ориентировъчно 

и служи само за информация за целите на настоящата поръчка като  не 

ангажира Възложителя да го потреби. Изпълнителят се задължава да 

достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за 

целия срок на договора. 

       За срока на договора Възложителят има право да присъединява нови 

обекти или отделя съществуващи като си запазва правото на промяна на 

прогнозното количество в положителна или отрицателна посока според 

възникналата необходимост, без да търпи санкции за това. 

 

 

 



VI. Стойност на поръчката, критерий за възлагане, условия и 

начин на плащане, гаранции за изпълнение 

          1. Обща прогнозна стойност на обществената поръчка – 63 
973 лв. / шестдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три/ лева без 
включен ДДС за срок от 12 месеца.  

2. В предложената цена е включена цена за доставка на нетна 
активна енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват 
суми за излишък и недостиг, нито такса за участие в балансиращата група. 

3. Предложената цена включва и всички разходи, свързани с 

администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия и 

всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

4. В  случаите  на  небаланси  на  електрическа  енергия  
същите  ще  са  за  сметка  на Изпълнителя. 

5. Предложената цена не включва цена на задължения към 
обществото и акциз. 

2. Критерий за възлагане 

     Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта.  Икономически най-изгодната оферта се определя въз 

основа на критерия за възлагане предложена „най-ниска цена“ за 1(един) 

кВтч нетна активна електрическа енергия без ДДС. Оценяването по този 

критерий ще става чрез съпоставка на цената за изпълнение на поръчката, 

посочена от участниците в ценовото им предложение. Посочената цена в 

ценовото предложение на участника следва да е с точност до 5-я (петия) 

знак след десетичната запетая. 

 

3.Условия и начин на плащане 

         Възложителят заплаща действително употребеното количество нетна 

електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните 

измервателни точки, по определената в договора единична цена за 1 kWh, 

косвени данъци (акциз и ДДС), начислени по начина и размера на 

действащите по време на договора ставки в съответствие с ЗАДС и ЗДДС, 

определената с решение на КЕВР такса /цена/ „задължения към 

обществото“, такси за пренос и достъп до електроразпределителната и 

електропреносната мрежа. 

Финансирането на настоящата обществена поръчка е със собствени 

средства на възложителя. 

Заплащането на цената на договора ще се извърши по банков път, в 

български лева и при условията подробно описани в договора за 

извършване на услугата по следната схема на плащане: 

 



- авансово плащане по договора не се предвижда; 

- заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура и 

приложения към нея за разходите на електрическа енергия; 

- дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок 

от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на издаване 

на фактурата. 

            Услугата следва да се изпълнява, съгласно клаузите на договора, 

проект на който представлява неразделна част от настоящата документация. 

          Фактурирането на реално използваната ел. енергия ще се извършва, 

съгласно Правила за търговия с електрическа енергия / ПТЕЕ/ и Правила за 

измерване на количеството ел.енергия /ПИКЕЕ/. 

 

 


