
РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
Доставчикът на електрическа енергия и координатор на балансираща група доставя за 
нуждите на Община Луковит – учебни и детски заведения, обслужващи звена и 
социални центрове“ за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на регистрация на 
първата доставка, нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение. 
Прогнозното количество електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е приблизително   
2 500 MWh ± 20% нетна активна електрическа енергия. Цената да е с включени небаланси 
за сметка на доставчика, като Община Луковит следва да бъде включен в балансираща група. 
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 балансираща група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на 
небалансите. Качеството на доставената електрическа енергия да отговаря на актуалните в 
страната стандарти и нормативи. При доставката следва да се осигури непрекъснатост на 
електроснабдяването и 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. 
Възложителят няма ангажименти по прогнозиране и заявка на нужните количества ел. 
енергия. Изпълнителят поема всички небаланси на своите клиенти. 
 
Изпълнителят на настоящата обществена поръчка следва да: 
- продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в мястото на 
доставка, Изпълнителят следва да спазва разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ) и 
подзаконовите нормативни актове към него, които се отнасят към предмета на поръчката. 
Изпълнителят следва да спазва изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия 
(ПТЕЕ), приети на основание чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ) от Комисията за 
енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и разпорежданията на Електроенергийния 
системен оператор (ЕСО), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 
- прогнозира потреблението на обекта на Възложителя и да извършва планиране и 
договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия средно и ниско 
напрежение. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 
активна електроенергия се прилагат Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). 
Съответните действия по планирането и договарянето се извършват от Изпълнителя в 
качеството му на координатор на стандартната балансираща група; 
- изпълнителят ще изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на 
Възложителя. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. 
Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден; 
- почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно прогнозните 
помесечни количества енергия, изготвени и планирани от Изпълнителя; 
- изпълнителят изпраща дневни графици към системата за администриране на пазара на 
оператора на електроенергийната система, съгласно разпоредбите на ПТЕЕ; 
- потвърждава от името на Възложителя графиците за доставка в системата за администриране 
на пазара на оператора на електроенергийната система в съответствие с разпоредбите на 
ПТЕЕ; 



- осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества 
електроенергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в дневните графици за 
доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането на обектите 
на Възложителя, са за сметка на Изпълнителя; 
- издава фактура на Възложителя (комбинирана услуга), включваща консумираната активна 
електрическа енергия за определен месец, отчетена по измервателните уреди, по 
определената в договора единична цена за 1 Мвтч..Участниците предлагат цената за доставка 
на един MWh нетна електрическа енергия за средно и ниско напрежение. Цената за един MWh 
нетна активна електрическа енергия се прилага за всички тарифни зони (върхова, дневна и 
нощна) и се определя с точност до втория знак след десетичната запетая. Предложената цена 
трябва да е фиксирана и да не подлежат на промяна за срока на действие на договора, освен 
при нейното намаляване в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В цената не се включват цените за 
мрежови услуги, цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС. При фактуриране 
цените за мрежови услуги, „задължения към обществото”, акциз и ДДС се фактурират на 
отделни редове с подробна разбивка. 
- уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност или забавяне 
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 данъчна фактура и др.; 
- извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ, така че 
да осигури изпълнението на настоящата поръчка, съгласно договора за изпълнение; 
- спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и наредбите към 
него, Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), както и ПТЕЕ и разпорежданията на 
оператор на електропреносна мрежа (OEM), така че да не бъде отстранен от пазара на 
балансираща енергия. 
- отговаря на разпоредбите на чл. 58, ал. 1 от Правилата за търговия с електрическа енергия и 
да няма просрочени задължения към ФСЕС, обществения доставчик, крайните снабдители, 
независимия преносен оператор, операторите на електроразпределителните мрежи и 
оператора на борсовия пазар на електрическа енергия. Възложителят може да изиска да се 
представят удостоверения за липса на задължения. 
- отговаря на разпоредбите на чл. 14, ал. 4 и чл. 15 от Закона за енергийната ефективност и 
да е изпълнил индивидуалните цели за 2017, 2018 и 2019 години. Възложителят може да 
изиска да се представят удостоверения (заповеди) за изпълнени индивидуални цели. 
Обектите на Възложителя са на Територията на Община Луковит – 25 бр. обекти 
подробно описани, съгласно Приложение 1/ексел таблица/ към документацията. 
  
Информация за консумираната от възложителя електрическа енергия за 12 месеца: 
 

№ Месец/година Ниско 
напрежение 
(Mwh) 

∗ Средно 
напрежение 
(Mwh) 

1  
януари 2019 

194732 19296 

2 Месец, година 
Февруари 2019 

188619 14348 

3 Месец, година 
Март 2019 

181895 13226 

4 Месец, година 
Април 2019 

173154 3850 

5 Месец, година 
Май 2019 

83553 3206 

6 Месец, година 95735 3652 



Юни 2019 
7 Месец, година 

Юли 2019 
93574 3591 

8 Месец, година 
Август 2019 

94489 3002 

9 Месец, година 
Септември 2019 

110015 5170 

10 Месец, година 
Октомври 2019 

148043 8392 

11 Месец, година 
Ноември 2019 

174049 11546 

12 Месец, година 
Декември 2019 

188726 17227 

 Общо: 1726584 106506 
 

Участникът трябва да има в балансираща група член/членове с консумация близка до 
консумацията на ел.енергия на възложителя. 
∗ ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ-ЛУКОВИТ единствено 

Ср.Н – 106506 Mwh (32Z182100103061Q) 
 
  Доставка на необходимите прогнозни количества – 2 500 ±20% MWh нетна 

активна електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и 
нощна) по местонахождение на 25-те обекти на Възложителя, посочени по-долу 
и съгласно Приложение 1 – точки на достъп подробно описани /ексел таблица/: 

⇒  Община Луковит - гр. Луковит, п. к. 5770, ул. "Възраждане" № 73, e-mail: 
p.mileva@lukovit.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  Кметство Тодоричене – с. Тодоричене, п. к. 5781, ул. „Стефан Караджа“ № 
2, email: p_belova@abv.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  Кметство Дерманци – с. Дерманци, п. к. 5780, ул. „Христо Ботев“ № 12, email: 
dermantsi@lukovit.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  Кметство Торос – с. Торос, п. к. 5790, пл. „Възраждане“ № 1, email: 
toros@lukovit.bg,   с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  Кметство Бежаново – с. Бежаново, п. к. 5792, ул. „Плевен“ № 57, email: 
ionka68@mail.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  Кметство Румянцево – с. Румянцево, п. к. 5785, ул. „Капитан Стефан 
Павлов“ № 27, email: rumyantsevo@lukovit.bg   , с копие до 
g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  Кметство Карлуково – с. Карлуково, п. к. 5782, ул. „Стара планина“ № 3, 
email: karlukovo@lukovit.bg   , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  Кметство Ъглен – с. Ъглен, п. к. 5791, ул. „Освобождение“ № 18, email: 
aglen@lukovit.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  Кметство Петревене – с. Петревене, п. к. 5784, ул. „Хаджи Димитър“ № 67, 
email: petrevene@lukovit.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  Кметство Беленци – с. Беленци, п. к. 5783, ул. „Главна“ № 25, email: 
v.myashkov@lukovit.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg   

⇒  КСУ (Комплекс социални услуги) – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Христо 
Ботев“ № 25, email: csri_lukovit@abv.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  
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      - Обект Защитено жилище - ул. "Воденичарска"  № 2А 
      - Обект ДСП/Домашен Социален Патронаж/, ул. "Княз Борис I" № 54 
      - Обект ЦНСТ „Зорница", ул. „Гето Йошев" № 20 
      - Обект ЦНСТ „Здравец",  ул. „Неофит Рилски" № 4  
      - Обект Дневен център за Деца с Физически увреждания, ул. „Хр. 
Ботев“     № 26 
      - Обект ЦСРИ/Център за социална рехабилитация и интеграция/ - ул. „Хр. 
Ботев" № 26 

⇒  ДЯ „Щастливо детство“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Христо Ботев“ № 24, 
email: e.lazarov@lukovit.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  СУ „Алеко Константинов“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Възраждане“ № 104,  e-
mail: hriti@abv.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ПГСС „Сергей Румянцев“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Васил Левски“ № 26,  e-
mail: pgss_lukovit@abv.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  НУ „инж. Георги Иванов Вълков“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Кирил и 
Методий“ № 15, e-mail: nu_valkov@abv.bg , с копие до 
g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ОУ „Христо Ботев“ – с. Румянцево, п. к. 5785, ул. „Централна“ № 18, e-mail: 
ou_rum@abv.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ОУ „Васил Левски“ – с. Торос, п. к. 5790, ул. „Никола Въпцаров“ № 11, e-mail: 
toros07@mail.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ОУ „Неофит Рилски“ – с. Дерманци, п. к. 5780, ул. „Христо Ботев“ № 16, e-mail: 
dermanci06@mail.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Бежаново, п. к. 5792, ул. „Вит“ № 22, e-mail: 
ou_bejanovo@abv.bg , с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ДГ „Звънче“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Сан Стефано“ № 26, e-mail: 
reni_koleva1971@abv.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  ДГ „Червената шапчица“ – гр. Луковит, п. к. 5770, ул. „Никола Йорданов“ № 
7,         e-mail: petkoval966@abv.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  ДГ „Слънце“ – гр. Луковит и изнесена група с. Тодоричене , п. к. 5770, ул. 
„Кирил и Методий“ № 43, e-mail: cdg_slunce_lukovit@abv.bg, с копие до 
g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  ДГ „Славейче“ – с. Дерманци и изнесена групи с. Бежаново и с. Ъглен, п. к. 
5780, ул. „Васил Левски“ № 111, e-mail: dg_slave4e@abv.bg , с копие до 
g.kuzmanova@lukovit.bg 

⇒  ДГ „Зорница“ – с. Торос, п. к. 5790, ул. „Стоян Георгиев“ № 5, e-mail: 
ralica_cocheva@abv.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg  

⇒  ОП РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ-ЛУКОВИТ, ул. 
Възраждане № 73, Луковит 5770, e-mail: e.lazarov@lukovit.bg , с копие до 
g.kuzmanova@lukovit.bg 

В случай, че някой от обектите не е описан по-горе, моля фактурите да бъдат 
изпращани на e-mail-a на ПЕПА МИЛЕВА - Гл. счетоводител на Община Луковит 
- e-mail: p.mileva@lukovit.bg, с копие до g.kuzmanova@lukovit.bg – Галина 
Кузманова - Cm. Експерт ППОП /Планиране, проектиране и обществени поръчки/ 
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