
„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за 
нуждите на община Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на доставка на основание чл.74, ал. 1 от ЗОП 

Днес ..fl??.-.y.<t...2015 г. в град Велико Търново, на основание проведена 
открита процедура по чл. 14, ал .1 , т.2 от ЗОП между: 

1. О Б Щ И Н А В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В О , наричана по-долу " В Ъ З Л О Ж И Т Е Л " , с 
адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" № 2 , с Б У Л С Т А Т : 
000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ П А Н О В - Кмет на Общината, от 
една страна, 
и 

2. „ Е н е р г о - П р о Е н е р г и й н и у с л у г и " Е О О Д , ЕИК 131512672, наричано по-
долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град Варна 9009 , бул. 
„Владислав Варненчик" , № 258, Варна Тауърс - кула Г, тел. 0886 499 353; 
факс: 052 577 469, Market@ener go -pro .b g, представлявано от: Боян 
Кършаков, Я н а \ _ Димитрова, Пламен ~ Стефанов - поотделно, 
от друга страна, 

СЕ С К Л Ю Ч И ТОЗИ Д О Г О В О Р ЗА С Л Е Д Н О Т О : 

I. П Р Е Д М Е Т 

Чл.1.(1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу 
възнаграждение доставка на определени количества активна нетна електрическа енергия 
по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно 
приложенията към него. 
(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретните количества нетна 
активна електрическа енергия се прилагат „Правилата за търговия с електрическа 
енергия" (ПТЕЕ), издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране. 
(3) Изпълнителят известява договорените количества електрическа енергия на 
съответния оператор на електроразпределителна мрежа под формата на дневни графици 
за доставка, в които са отразени почасовите количества, които Изпълнителят доставя и 
продава на Възложителя, съгласно договора. 
(4) С настоящия договор Възложителят става непряк член на балансиращата група на 

Изпълнителя и прехвърля отговорността по балансирането за обектите, посочени в 
Техническата спецификация на поръчката. 
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посочен в 
спецификацията обект. Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за това. За 
новите обекти Изпълнителят е длъжен да извършва доставки на количествата активна 
нетна електрическа енергия по цена, в размера и при същите условия, вадидни за 
първоначално уговорените с документацията обекти. При отпадане на предварително 
зададени обекти. Възложителят не подлежи на санкции и неустойки от страна на 
Изпълнителя. 
(6) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на 
мрежата, през която се пренася електрическа енергия, в съответствие с действащите 
технически и правни норми. 
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Банка, адрес J 

BIC ,_ 

IBAN F 

III. СРОК Н А Д О Г О В О Р А 

Чл. 5. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила 
от датата на регистрация на първия регистриран график. 

IV. И З М Е Р В А Н Е Н А Д О С Т А В Е Н А Т А И П О Л У Ч Е Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К А 
Е Н Е Р Г И Я 

(7) При изпълнението на договора страните са длъжни да спазват изискванията на 
Закона за енергетиката и наредбите към него, както и П Т Е Е и разпорежданията на 
оператора на електроразпределителната мрежа. 
Чл.2.(1) Предметът на договора се изпълнява в местата на доставка на територията на 
община Велико Търново към включените в електроразпределителната мрежа обекти на 
Възложителя. 
(2) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа 
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на 
доставка. 
(3) Възложителят поема всички разходи, свързани с ползд1аването и използването на 
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след 
постъпването им в мястото на доставка. 

II. Ц Е Н А И Н А Ч И Н Н А П Л А Щ А Н Е 

Чл. 3.(1) Прогнозната стойност на договора е в размер до 209 331 , 50 лв. (двеста и девет 
хиляди триста тридесет и един лева и петдесет ст.) без Д Д С . 
(2) Възложителят заплаща доставената енергия в лева, съгласно предложената от 
Изпълнителя в Ценовото му предложение Цена за 1 (един) M W h нетна активна 
електроенергия: 83,40 (осемдесет и три лева и четиридесет) лева без Д Д С . 
(3) Договорената цена по ал. 2 включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с 
изпълнение на договора, цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, 
разходи за балансиране, разходи за осигуряването на предлаганите услуги, без в 
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за регистрираните небаланси 
при излишък или недостиг. 
(4) В случай на регистрирани небаланси (излишък или недостиг) в стандартната 
балансираща група, същите са за сметка на Изпълнителя. Възложителят няма да 
заплаща такса за участие в балансиращата група. 
(5) В срока на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на 
Изпълнителя цена по ал. 2 не се променя. 
Чл. 4.(1) Възложителят заплаща действително изразходваната активна електрическа 
енергия за отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по 
цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора. 
(2) Плащанията се извършват от Възложителя в лева, по банков път, в срок 30 дни след 
издаване на фактура за съответния месец по следната Банкова сметка на Изпълнителя: 
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Чл.6.(1) Измерването на количествата реално консумирана електрическа енергия се 
извършва в мястото на доставка на електрическа енергия, в съответствие с изискванията 
на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 
количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 
(2) Средствата за търговско измерване трябва да отговарят на съответните нормативно-
технически документи по отношение на техническите и метрологичните изисквания и 
характеристики, описание и точност. 

V. О Т Ч И Т А Н Е И Д О К У М Е Н Т И Р А Н Е Н А Е Л Е К Т Р И Ч Е С К А Т А Е Н Е Р Г И Я 

Чл.7.(1) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в П Т Е Е и ПИКЕЕ. 
(2) Отчитането на доставената електрическа енергия за съответния месец се извършва 
еднократно по показанията на уредите за търговско мерене на съответните 
измервателни точки. 
(S) Количествата електрическа енергия по настоящия договор се определят съгласно 
данните, предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на 
страните или средствата за контролно мерене на Възложителя. 
(4^ При установяване на различия между измерените и фактурираните количества и 
след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на 
другата страна в срок от 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, 
удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с 
цел да се определи причината за различията. 

VI Н Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я 

Чл. 8. Възложителят има право: 
1. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от 
договореното и без недостатъци. 
2. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, 
разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение дадени от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати 
настоящия договор с едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция за 
изпълнение. 
3. Да получава от Изпълнителя информация, данни или документи по начина и в 
сроковете, посочени в Договора. 
Чл. 9. Възложителят е длъжен: 
1. Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за осъществяване на 
задълженията му по предмета на договора; 
2. Да заплаща на Изпълнителя реално консумираната електрическа енергия, съгласно 
средствата за търговско измерване по цената, посочена в настоящия договор; 
3. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на 
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор. 
4. Да уведомява Изпълнителя при: невъзможност или забавяне на изпълнението на 
задълженията му по договора; провеждане на планови ремонти или други дейности, 
които биха повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на 
договорените количества; промяна на лицата, които го представляват или са 
упълномощени да извършват действия по изпълнението на договора; промяна в 
данните, необходими за издаване на фактури. 
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VII П Р А В А И З А Д Ъ Л Ж Е Н И Я Н А И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я : 

Чл. 11. Изпълнителят има право да получи възнаграждение за реално консумираните 
от Възложителя количества електрическа енергия, съгласно средствата за търговско 
измерване, в сроковете и при условията, предвидени в този договор. 
Чл. 12.(1) Изпълнителят е длъжен: 
1. Да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в 
мястото на доставка, съгласно П Т Е Е и настоящия договор; 
2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез стандартна 
балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса 
за участие. 
3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да 
осигури изпълнението на настоящия договор, включително като осъществява контрол 
върху извършваните дейности. Изпълнителят осигурява достъп на служители на 
Възложителя до всяка изисквана от Възложителя информация. 
4. Да осигурява периодично достъп на Възложителя до данни от системата за 
мониторинг на потреблението на измервателните точки. 
5. Да издава фактури за потребеното от Възложителя количество енергия; 
6. Да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали му известни при 
изпълнение на настоящия договор в срок до една година от датата на изтичане на 
срока му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния 
режим; контрола на достъп; видеонаблюдение и противопожарно известяване; 
физически и софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на 
информационните активи. 
Чл. 13.(1) Изпълнителят поема отговорността за балансиране на обектите на 
Възложителя в стандартната балансираща група. 
(2) Изпълнителят поема задължение да изготвя прогнозни графици за доставка от 
името на Възложителя на база данни от системата на „Електроенергиен системен 
оператор" Е А Д и съответния оператор на електроразпределителна мрежа. 
(З)Изпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на 
сделките с балансираща еяоршя пред „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, както 
и да заплаща разходите за балансиране на балансиращата група, съгласно изискванията 
и условията на ПТЕЕ. 

VIII. Г А Р А Н Ц И Я ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е Н А Д О Г О В О Р А 

Чл. 14 (1) Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5 % 
от стойността на договора без Д Д С -10 466, 57 лв., преведена по следната сметка на 
Община Велико Търново: 

Сметка в лв. (BGN): 

IBAN: ] 

BIC Code: наименование на банката: Общинска банка АД - Ф Ц 
Велико Търново или банкова гаранция. 

(2) Изпълнителят сам определя формата на гаранцията за изпълнение - парична сума 
внесена по сметка на Възложителя или банкова гаранция. 
(3) Банковата гаранция следва да бъде неотменима и безусловна, със срок не по-
кратък от 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 

Чл. 15. (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора без да 
дължи лихви в срок до 30 дни след датата на изпълнение на договора. 
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(2) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. 
(3) Възложителят задържа гаранцията за изпълнение и в случаите по чл. 17, ал. 2 от 
договора. 
(4) В случаите по чл. 16, ал.1 от договора Възложителят има право да пристъпи към 
реализация на правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция за изпълнение 
и да прихване от последната дължимата сума. 

IX. С А Н К Ц И И 

Чл.16.(1) При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка на 
електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя неустойка в 
размер на 3 % от общата прогнозна стойност по договора. 
При забава в плащането на дължимата сума, Възложителят дължи неустойка в размер 

на законната лихва за забава от неплатената в срок сума за всеки ден закъснение. 
При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и 
търговско законодателство на Република България. 

X. П Р Е К Р А Т Я В А Н Е Н А Д О Г О В О Р А 

Чл.17. (1) Действието на този договор се прекратява: 
1. с изтичане срока на договора; 
2. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност от страна на 
Изпълнителя; 
3. При прекратяване/отнемане лицензията на Изпълнителя, с влязло в сила решение 

на 
КЕВР. 

4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка, обект на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 
да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. 
(2) Възложителят може да прекрати договора с едномесечно предизвестие, в случай на 
неизпълнение на клаузите на настоящия договор или изпълнение, разминаващо се с 
Техническото предложение за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на 
Изпълнителя. 
(3) При прекратяване на договора Възложителят заплаща всички дължими суми за 
доставената електрическа енергия до датата на прекратяване на договора. 

XL Д Р У Г И У С Л О В И Я 

ЧлЛ8. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в предвидените в чл. 43 , ал. 
2 от ЗОП случаи. 
ЧлЛ9. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор. 
Чл.20. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 
писмена форма. 
Чл.21. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 
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В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : H3nbJ 

ИНЖ.ДАНИЕЛ ПЙГЬВ-
/Кмет на Община,д/лу^(^^^рноМ/; 

Даниела Данчева 
Началник отдел ̂ Б1бджет" 

Съгласували: 
Десислава ЙонкбЛ^Й^ 
Директор дирекциак.Йравна" 

Надя Петрова 
Директор дисекция-ОСОП 

инж. Динко Кечев 
Директорша^дирекция с;ул-в"иЬщин§уВелико 1ърново 

Пенка Игнатова ^ 
Директор на дирекция ОМДС 

Росица Димитрова 
Директор дирекция СЩ 

Пелина Църова 
Директор на дирекция „ЬС^тура и туризъм" 

Инж.Марин Мирчев 
Гл.експерт отдел ТИ 

Благовеста Факирова 

Гл, специалист в дирекция СДЗ 

Румен Петров - Директор на МладечГки дом 

Таня Димитрова - Директор на ДКС-йВасцЪ Ледски" 

Георги Георгиев - Директор на ОП „Горско Стопанство" 

Петко Павлов - ОП „Спортни имоти и прояви' 

Илиян Недев - ОП „Реклама - Велико Търновс̂ ' 
Севдалина Вълковска - ОП „Кабелнр радио 
- Велико Търново" 

Инж. Паша Илиева - Дире^р на ОП „Зелени Сист«ми" 

Кмет на с. Ресен „ 

Кмет на с. Самоводене^ 

Кмет на гр. Дебелец 

Кмег на гр. Килифарево ( 

Павлинка Калбанова - ^ ~ 
Гл.счетоводител дирекция/.ОМДС 

Анка Ганева 
Гл. счетоводител ЦСУ и 

Антония Папазова 
Гл. счетоводител дирекция „Култура и туризъм"' 

Гл. счетоводител на Младежки дом 

1Гл. счетоводител на ДКС „В. Левски"^ 

счетоводител на ОП „Горско стопанство' 

Гл. счетоводител на ОП „Спортни имоти и прояви" 

Гл. счетоводител на ОП „Реклама - Велико Търново"-' 

Гл. счетоводител на ОП „Кабелно.радио - В. Търново' 

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи" 
Гл. специалист кметство с. Ресен 

Старши експерт кметство с Самоводе"^ 

Гл. специалист кметство гр. Дебелец 

Старши експерт кметство гр. Килифарево 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при 
непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на 
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл.22. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилага действащото в 
Република България законодателство. 
Чл.23. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническо^пр,едложение'за изпълнение на поръчката на Изпълнителя; 
2. Ценово предлбжение на Изпълнителя; 

Този договор се състави в два едноооразни екземпляра, по един за всяка страна. 
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Образец № 13 

До: Община Велико Търново 
гр. Велико Търново 5000 
пл. "Майка България" №2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г, 

тел.: 0886 499 353, факс: 052-577-469, e-mail: Market@,energo-pro.bg 

ЕИКУБУЛСТАТ: 131512672- Участник в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" 

и подписано от Пенка ( Големанова, 
(трите имена) 

с ЕГН , с лична карта № , издадена на г. от МВР -
Ъанни по документ за самоличност) 

в качеството си на Пълномощник 
(длъжност) 

на: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на участника) Ви 
представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена 
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" 

Гарантирам, че Участникът ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на 
участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в 
пълно съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя. 

Потвърждавам, че Участникът ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование 
на участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение до 
изтичане на 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайната дата за 
подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка. 

Предлагам Участникът ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на 
участника) да изпълни предмета на поръчката при следните условия: 
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Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
регистрация на първия регистриран график. 

Декларираме, че имаме ресурс и възможности за доставка на цялото количество 
електроенергия в необходимите срокове. 

Разполагане с изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за 
възложителя онлайн. 

При изпълнение на поръчката ще отговаряме за администрирането на часовите 
графици за потребление на Възложителя и обмена на информация. 

Броят на участниците в балансиращата група на участника към 01.07.2015 г. е 

2 646 (две хиляди шестстотин четиридесет и шест) 

(участниците посочват брой участници, съгласно документа, издаден от „Електроенергиен 
систе.иен оператор" ЕАД) 

Към настоящото техническо предложение прилагаме следните документи: 
1. Общите принципи за разпределение на небалансите в рамките на 

бачансиращата група. 
2. Документ издаден от „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, 

удостоверяващ броя на участниците в балансиращата група на участника 
към 01.07.2015 г. 

Забележка: Техническото предложение се поставя в плик № 2 с надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката" на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги 
ЕООД (наи.менование на участника)! 

Дата: 24.09.2015 г. Подпи^:^ч.^....,. 
гр. Горна Оряховица (Пенка Го.чеманоба1Г(ъ:^'1^т^^ик) 

Печат 
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ENERGO-PRO 

ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИТЕ В РАМКИТЕ НА 

БАЛАНСИРАЩАТА ГРУПА 

Раздел I 

Сумиране на измерени стойности по отношение на потребител/производител, 

участник в стандартната балансираща група 

Чл. 1. (1) След получаване на валидираните измерени стойности, „ЕНЕРГО-

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД, в качеството му на координатор на 

стандартна балансираща група, определя общите физически доставки на 

всеки потребител/производител в стандартната балансираща група, по 

отношение на места на измерване от съответната мрежа, за всеки период на 

сетълмент. 

(2) Сумарното производство на производител в стандартната балансираща 

група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД е равно на сумата от 

общото производство на обектите на производителя, за които „ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД е поел отговорност за балансиране. 

(3) Сумарното потребление на потребител/производител в стандартната 

балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД е равно на 

сумата от общото потребление на обектите на потребителя, за които „ЕНЕРГО-

ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД е поел отговорност за балансиране. 

Раздел II 

Определяне на цени на енергийни небаланси в стандартната балансираща 

група 

Чл. 2. (1) Сделките с енергийни небаланси между „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

УСЛУГИ" ЕООД, в качеството му на координатор на стандартна балансираща 

група и участниците в тази група се извършват по цена на балансираща 

енергия в групата ЩБЕГ), с изключение на случаите по чл. 3. 

(2) Цената на енергийните небаланси по ал.1 за период на сетълмент в 

стандартната балансираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 
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УСЛУГИ" ЕООД е не по-ниска от цената, по която крайните снабдители купуват 

електрическата енергия от обществения доставчик за покриване на нуждите на 

своите клиенти. 

(3) Цената, по която крайните снабдители купуват електрическата енергия от 

обществения доставчик за покриване на нуждите на своите клиенти е 

определената от ДКЕВР цена, която е в сила към момента на сключване на 

договора за участие в стандартната балансираща група (в лв./MWh). В случай 

на изменение на тази цена, последната се прилага между страните от датата 

на влизането й в сила. 

Чл. 3. „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД извършва сделки с 

енергийни небаланси с участниците в стандартната балансираща група по 

цена на недостиг {ЦЕН) и цена на излишък {ЦЕИ), определени от 

електроенергийния системен оператор по реда на ПТЕЕ в следните случаи: 

1 . Когато енергийният излишък на един или няколко участника в стандартната 

балансираща група не е достатъчен за покриване на енергийния недостиг 

на друг или няколко други участници в групата; 

2. Когато енергийният излишък на един или няколко участници в стандартната 

балансираща група надвишава количеството енергия, необходимо за 

покриване на енергийния недостиг на останалите участници в групата. 

Раздел III 

Основни принципи за изчисляване на небалансите на отделните участници в 

стандартната балансираща група 

Чл. 4. (1) Разпоредбите на този раздел имат за цел да определят начина на 

изчисляване на отклоненията между утвърдения график и измерените 

стойности на производителите и потребителите, участници в стандартната 

балансираща група с координатор „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" 

ЕООД. 

(2) Количествата по утвърден график са количествата, договорени между 

търговските участници преди реалния ден на доставка. 

ВЯРНО С О Р И Г И Н Ш 
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1. Нетната договорена позиция в МВтч на всеки потребител/производител в 

стандартната балансираща група като сума на всички договорени 

доставки/покупки, съгласно регистрирани графици за 

производство/потребление за последния отчетен период; 

2. Нетната измерена позиция в МВтч на всеки потребител/производител в 

стандартната балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" 

ЕООД като сума на всички измерени и валидирани стойности по обекти; 

3. Небаланс в МВтч на всеки потребител/производител в стандартната 

балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД като 

сума между нетната договорена позиция и нетната измерена позиция. 

Чл. 7. (1) Всички договорени стойности по чл. 6, т. 1 са: 

1. Положителни - за количествата, отнасящи се до потребителите; 

2. Отрицателни - за количествата, отнасящи се до производителите. 

(2) Всички измерени стойности по чл. 6, т. 2, са: 

1. Отрицателни - за измерванията, отнасящи се до потребителите; 

2. Положителни - за измерванията, отнасящи се до производителите. 

(3) Стойностите по чл. 5, т.2 са: 

1. Положителни - за закупеното количество електрическа енергия; 

2. Отрицателни - за продаденото количество електрическа енергия. 

Раздел IV 

Правила за сетълмент на небалансите на отделните участници в стандартната 

балансираща група 

Чл. 8. Разпоредбите на този раздел имат за цел да уредят правилата за 

изчисление на паричните задължения и вземания по сделки на покупко-

продажба на енергиен небаланс между „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" 

ЕООД, в качеството му на координатор и участниците в стандатснахС" 

балансираща група, с цел компенсиране на реализираните от тях небаланси: , 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 
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(3) Измерените стойности на потребител/производител, участници в 

стандартната балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" 

ЕООД са отчетените и валидирани от собствениците на измервателни системи 

стойности на потребената и/или произведена електрическа енергия. 

(4) Закупените количества от търговец, участник в стандартната балансираща 

група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД са агрегираните 

количества електрическа енергия по заявки на търговеца към неговите 

доставчици. 

(5) Продадените количества от търговец, участник в стандартната 

балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД са 

агрегираните количества електрическа енергия по заявки на клиенти на 

търговеца към него. 

(6) Небалансите се определят на база агрегирани договорени и измерени 

стойности за производство и потребление или закупени и продадени 

количества отнесени към всеки участник в стандартната балансираща група с 

координатор „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД. 

Чл. 5. По смисъла на настоящите общи принципи небалансите са: 

1. Небаланс на потребител/производител в стандартната балансираща група 

на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД, определен на база нетна 

договорена позиция и нетна измерена позиция; 

2. Небаланс на търговец в стандартната балансираща група на „ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД, определен като сума между закупеното и 

продаденото количество електрическа енергия; 

3. Небаланс на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД, в качеството му 

на координатор на стандартна балансираща група определя се като сбор 

между сумираните положителни и сумираните отрицателни небаланси на 

всички участници в стандартната балансираща група. 

Чл. 6. За изчисляване на небалансите по чл. 5, т ,1 , за всеки период на 

сетълмент, „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД определя: 

ВЯРНО С О Р И Г И Н Ш 
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Чл. 9. С оглед осигуряването на прозрачност и равнопоставеност в процеса на 

сетълмент „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД в качеството си на 

координатор на стандартна балансираща група: 

1. Изчислява небалансите на отделните участници в стандартната 

балансираща група; 

2. Извършва предварителен сетълмент на седмична основа и окончателен 

физически и финансов сетълмент на месечна основа; 

3. Определя цена на балансиращата енергия в групата ЩБЕГ) за енергиен 

недостиг и енергиен излишък, необходими за взаимно компенсиране на 

небалансите на участниците в стандартната балансираща група, за всеки 

период на сетълмент; 

4. Използва цени на балансираща енергия за енергиен недостиг и енергиен 

излишък за всеки период на сетълмент, определени от електроенергийния 

системен оператор, за уреждане на нетната позиция на „ЕНЕРГО-ПРО 

ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД пред електроенергийния системен оператор. 

Чл. 10.(1) „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД, в качеството си на 

координатор на балансираща група изготвя образци на извлеченията за 

сетълмент. 

(2) Извлеченията по ал. 1 са неразделна част от фактурите за недостиг. 

(3) Извлеченията по ал.1 съдържат информация за участието в общия 

небаланс на участника в стандартната балансираща група. 

Чл. 11. (1) „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД определя небалансите 

на участниците в стандартната балансираща група за всеки период на 

сетълмент след получаване на валидираните измерени стойности от 

собствениците на измервателните системи. 

(2) „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД изготвя отделно за всеки 

календарен ден, за всеки участник, почасово дневно извлечение за сетълмент 

на небаланси и определя нетната стойност на дневния сетълмент, до 2 (два) 

работни дни след получаване на валидираните стойности от собствениците на^ 

измервателните системи. 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 
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ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД 
1404 София, бул. „Гоце Делчев" №105; тел. [02} 3896802; факс (02} 9626189; e-mail: eso@eso.bg 

ДО 

„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ" ЕООД 
Г-Н ПЛАМЕН СТЕФАНОВ 
УПРАВИТЕЛ 

9009. гр.Варна 
бул. Вл. Варнеичик № 258 , ВАРНА ТАУЬРС Г 
Факс: +359 52-577-340 

Към Ваш N H3xK-EPRES-420/03.07.2015 г. 

ОТНОСНО; Искане на справка за потребление за месец Юни 2015 г. и брой 
участници в балансирап1ата грула на „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ 
УСЛУГИ " ЕООД към 01.07.2015 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ, 

Във врътеа с поисканата информация от Вас, съгласно Ваше писмо с наш входящ 
номер ЦУ-ПМО- 3584 (2) / 06.07.2015 г., Ви информираме за следното: 

1. Броят членове присъединени към стандартна балансираща група с 
координатор „ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ " ЕООД към 
01,07.2015 г. е 2646 преки и непреки членове. 

2. Общото измерено количество на всички участници в балансиращата група на 
„ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ " ЕООД за месец Юни 2015 г. е 
99323876,48 kWh 

Настоящата информация се предоставя във връзка с участието на „ЕНЕРГО-ПРО 
ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ " ЕООД в обществена поръч"ка. 

С уважение, 
ИВАН ЙОТОВ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

' in 

;0 
Изготвил: 

!1. Илнев .^..J / 

Съгласувал: 

Пл. Герджиков . . / с-

07,07,2015 г. 

07 .07 .2015 г. 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 
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Образец № 14 

До: Община Велико Търново 
гр. Велико Търново 5000 
пл. "Майка България" №2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката 

Настоящото предложение е подадено от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Владислав Варненчик № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г, 

тел.: 0886 499 353, факс: 052-577-469, e-mail: Market@,energo-pro.bg 

ЕИКУБУЛСТАТ: 131512672- Участник в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" 

и подписано от Пенка Големанова, 
(трите имена) 

с ЕГН с лична карта № издадена на \ от МВР -
(данни по документ за самоличност) 

в качеството си на Пълномощник 
(длъжност) 

на: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 
(наименование на участника) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

От името на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на участника) Ви 
представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена 
поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" . 

Гарантирам, че Участникът ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на 
участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в 
съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото 
предложение. 

Цена за 1 (един) MWh нетна активна електроенергия: 83,40 (словом: осемдесет и 
три лева и четиридесет стотинки) лева без ДДС. 
Ценовото предложение следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая. 
В предложената цена е включена доставка на нетна активна енергия, без да се 
начисляват суми за излишък и недостиг в балансиращата група. 
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Възложителят не заплаща такса за участие в балансираща група. Цената не включва 
акциз, ДДС и задължения към обществото. 
При така предложените условия от нас, в нашето Ценово предложение сме включили 
всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и 
обхват. 

Начин на формиране на предложената от Участника ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги 
ЕООД (наименование на участника) цена за 1 (един) MWh нетна активна 
електроенергия: 

Вид разход Мярка Количество 

Единична цена 
без ДДС 

(лв. за единица 
мярка) 

Стойност без 
ДДС 
(лв.) 

Доставка на енергия MWh 2 509,970 80,40 201 801,59 
Небаланси MWh 2 509,970 2,00 5 019,94 
Прогнозиране и 
администриране 

MWh 2 509,970 1,00 2 509,97 

Обща стойност без ДДС [лв.] 209 331,50 
Участниците добавят необходимия брой редове. 

Приемаме цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, 
предвидени със закон. 

Забележка: Ценовото предложение се поставя в плик № 3 с надпис „Предлагана цена" 
на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД (наименование на участника)! 

Дата: 24.09.2015 г. 
гр. Горна Оряховица 

Подпис: 
(Пенка Големанова, 

Печат 
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