
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

за изпълнение на дейностите по процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: 

„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД” 

 
 

 
І. Изпълнителят следва да изпълни следните дейности:  

1. Да осигури непрекъснатост на електроснабдяването и да доставя електрическа 
енергия с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката 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). 

2. В качеството си на „координатор на балансираща група“ да поема отговорността за 
балансиране. 

3. В качеството си на „координатор на балансираща група“  да  включи възложителя в 
пазара на балансираща енергия като участник (непряк член) в стандартна балансираща 
група, без възложителят да заплаща такса за участие.   

4. В качеството си на „координатор на балансираща група“ да  осигури прогнозиране 
на потреблението на възложителя, включително администриране на часовите графици за 
потребление на възложителя. 

5. Да изпълнява настоящата обществена поръчка за срок от 12 (дванадесет) месеца, 
считано от датата на регистрация на първия регистриран трафик. 

6. Ежемесечно да издава фактура на възложителя, включваща консумираната активна 
електрическа енергия за определения месец, отчетена по измервателния уред на 
съответната измервателна точка, по определената в договора единична цена за един МВтч, 
акциз по чл. 20, ал.2, т.17 от ЗАДС и определената с решения на КЕВР такса (цена) 
„задължения към обществото", както и всички мрежови услуги с подробна разбивка 
съгласно чл. 20 от ПТЕЕ, разпределени за три обекта, както следва: 

  РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП-ОНКО-ДИС, Наименование на 
обекта: 1211089, Електромер № 1125091310718697; 

  РУСЕ 7000, СТОЯН ЗАИМОВ №/БЛ.2 ВХ.А, Наименование на обекта: 1156019-АГ 
КЛИНИКА, Електромер № 1125081210529846; 

  РУСЕ 7000, НЕЗАВИСИМОСТ №/бл.2 ВХ. ТП Медик, Наименование на обекта: 
1211034-ТП МЕДИК-ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВ., Електромер № 1125091712714539. 

 

ІІ. Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия за срока на договора, 
изчислено на база потребена електрическа енергия за период от 12 месеца, е 233 155,29 
кВтч. 

Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия не ангажира 
Възложителя да го потреби, като изпълнителят се задължава да достави нужното 
количество електрическа енергия за денонощие, за месец и за целия период на договора. 

 
Потребената ел. енергия от КОЦ-Русе ЕООД за период от 12 месеца, разпределено по 

месеци, е както следва: 
 



№ Период (месец, година) Върхова 
кВтч 

Дневна 
кВтч 

Нощна 
кВтч 

Общо за 
месец  
кВтч 

1 октомври 2018 г. няма данни няма данни няма данни 21161,87 

2 ноември 2018 г. няма данни няма данни няма данни 22185,56 

3 декември 2018 г. няма данни няма данни няма данни 21682,37 

4 януари 2019 г. 8318,74 12274,47 5715,42 26308,63 

5  февруари 2019 г. 6558,46 9579,20 4198,05 20335,71 

6 март 2019 г. 5475,25 8207,91 3805,37 17488,53 

7 април 2019 г. 5339,63 6384,62 3254,57 14978,82 

8 май 2019 г. 5337,67 6419,13 3302,88 15059,68 

9 юни 2019 г. 5961,21 7985,23 4084,28 18030,72 

10 юли 2019 г. 6633,69 8891,87 4293,04 19818,60 

11 август 2019 г. 6866,32 9218,53 4418,51 20503,36 

12 септември 2019 г. 5129,82 6715,41 3756,21 15601,44 

общо за 9 месеца по вид енергия 55620,79 75676,37 36828,33  

средномесечно по вид енергия, 
изчислено на база 9 мес. 

6180,09 8408,49 4092,04  

Общо за 12 мес. кВтч 233155,29 

Средномесечно  количество кВтч, изчислено на база 12 мес. 19429,61 

 


