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Образец № 2 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Долуподписаният/ата Ясен Станчев Обретенов и Весела Маринова Вачкова 

(трите имена) 

в качеството си на Пълномощници в/на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД, 
ЕИК (БУЛСТАТ) 201398872, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, 
бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс, Кула Г  , 

1. участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско 
напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на 
информационния поток с ЕСО на обекти на Община Луковит  – учебни и детски 
заведения, обслужващи звена и социални центрове“ 

 
2.  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
3.  След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на нетна активна 
електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща 
група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО на обекти на Община Луковит  – 
учебни и детски заведения, обслужващи звена и социални центрове“ поемаме ангажимент да 
изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви и приложимите 
нормативни изисквания и представяме на Вашето внимание настоящото предложение за 
изпълнение предмета на поръчката, както следва: 
1. Приемаме при изпълнение на поръчката да извършваме следните дейности: 
- Извършване на 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. 
- Пълно администриране на информационния поток с лицензирания оператор на 
електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намират 
измервателните точки, и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на 
разходите за небаланси, при специалните изисквания на Възложителя, посочени в 
Техническата спецификация и съгласно предложеното от нас в настоящото Предложение 
за изпълнение на поръчката. 
- Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, на 
която сме координатор, съгласно ПТЕЕ, без възложителят да заплаща такса за регистрация 
и участие. 
- Регистриране на обектите на възложителя пред ЕСО като активен член на пазара 
на електрическа енергия. 
- Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, администриране на 
прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия на  ниско и средно 
напрежение, които се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са 
отразени почасовите количества, които планираме да доставяме и продаваме на 
възложителя и обмена на информация с лицензирания ОРМ на територията, на която се 
намират съответните измервателни точки, както и извършване на всички необходими 
дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа 
енергия, съгласно ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 
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- Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа 
енергия за всички тарифни зони (върхова, дневнa и нощна) на  ниско и средно 
напрежение. Прогнозното количество за срока на договора е 2 500  ±20% мегаватчаса 
нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение. Прогнозното количество 
за потребление на електроенергия за срока на договора от 12 /дванадесет/ месеца по 
никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не 
ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки, като се доставя нужното 
количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. За 
срока на договора възложителят има право да извършва промени на обектите (отпадане 
или добавяне на обект), като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в 
положителна или отрицателна посока според възникналата необходимост. 
- Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност. 
- Регистриране при необходимост на нови обекти на възложителя на свободния 
пазар на електрическа енергия, съгласно действащите към съответния момент ПТЕЕ така, 
че да се осигури изпълнението на поръчката. 
2.  Приемаме при изпълнение на поръчката да поемем следните ангажименти: 
2.1 Да изготвим всички необходими документи за извеждане и регистрация на обектите 
на възложителя на свободния пазар на електроенергия. 
2.2 Да включим възложителя в своя стандартна балансираща група, на която сме 
координатор, без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие. 
2.3 Да извършваме всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
ПТЕЕ така, че да осигурим изпълнението на настоящия договор. 
2.4 В качеството на координатор на балансираща група, да осигуряваме прогнозиране на 
потреблението на обектите на възложителя и да извършваме планиране и договаряне на 
конкретни нетни количества активна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:  
2.4.1 изготвяме 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;  
2.4.2 изпращаме почасовите дневни графици за доставка към системата за 
администриране на пазара на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 
2.4.3 потвърждаваме от името на възложителя графиците за доставка в системата за 
администриране на пазара на ЕСО; 
2.4.4 извършваме координиране и балансиране на количествата електрическа енергия, 
като уреждаме отклоненията от заявените количества електрическа енергия 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 наша сметка; 
2.5 Да регистрираме графици за доставка на електрическа енергия през уеб портал с 
възможност за генериране на различни справки – графично и таблично представяне на 
договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси. 
2.6 Да предоставяме на възложителя възможност за следене на почасовите измерени 
количества електрическа енергия, като предоставя информацията в табличен и графичен 
вид. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на всяка точка на измерване 
(годишно потребление) на характерния товаров профил на Възложителя с цел оценка 
на енергийната му ефективност, предоставено до 10-то число на месец февруари на 
съответната година. Имейл на който информацията да бъде предоставена - 
g.kuzmanova@lukovit.bg, лице Галина Кузманова – Ст. Експерт  Община Луковит* 
Дирекция “Проекти, развитие и устройство на територията”отдел „Планиране, 
проектиране и обществени поръчки”/ППОП/ 
2.7 Да поддържаме и предаваме на възложителя електронна база от данни за часовото и 
месечното потребление на електрическа енергия от възложителя 
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2.8 Да уведомяваме възложителя в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които ни 
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 
договора; промяна в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, в номерата 
на банковите ни сметки и др. 
2.9 Да предоставяме на възложителя поисканите от него и уговорени в проекта на 
договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в проекта 
на договор. 
2.10 Да спазваме разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 
ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да не 
бъдем отстранени като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на 
балансираща група. 
3.1. Декларираме, че отговаряме на разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия 
с електрическа енергия и нямаме задължения към ФСЕС, обществения доставчик, 
крайните снабдители, независимия преносен оператор, операторите на 
електроразпределителните мрежи и оператора на борсовия пазар на електрическа енергия.  
3.2. Декларираме, че отговаряме на разпоредбите на раздел II от Закона за енергийната 
ефективност и сме изпълнили индивидуалните ни цели за 2017, 2018 и 2019 години.  
4. Приемаме срокът за изпълнение на обществената поръчка да бъде 12 /дванадесет/ 
месеца, считано от потвърждаване на първия график за доставка на нетна активна 
електрическа енергия, като се задължаваме да уведомим писмено възложителя за 
потвърждаването за всеки обект. 

Декларирам, че:   
1.Имам сключени рамкови договори, съгласно чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от 
Правила за търговия с електрическа енергия, с мрежовите оператори - ЧЕЗ 
Разпределение България АД, за достъп и пренос до обектите на Община Луковит, за 
което прилагам удостоверения за сключени рамкови договори, съгласно т. 1 и 2 от 
Приложенията. 
2.Упълномощени от Възложителя ще сключим договор с доставчик от последна 
инстанция за доставка на електрическа енергия, съгласно чл. 15, ал. 5 от Правилата за 
търговия с електрическа енергия. 
3.В случай че, настъпи събитие (обявяване в несъстоятелност, ликвидация, отнемане на 
лицензия, отстраняване от електроенергийния пазар или др.), при което временно или 
трайно може да преустановя доставката на електрическа енергия, ще прехвърлим 
отговорността за балансиране на доставчик от последна инстанция (ДПИ), 
съгласно чл. 68, ал. 4 от Правила за търговия с електрическа енергия. 
4.При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

Приложения: 

1.Копие на удостоверение за сключенен рамков договор, съгласно чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 
23 от Правила за търговия с електрическа енергия с ЧЕЗ Разпределение България АД. 

Подпис и печат 
Дата  21/09/2020 
Име и фамилия Ясен Обретенов, Весела Вачкова 
Длъжност  
[качество на представляващия 
участника] 
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Наименование на участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕАД 
 


