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РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община 
Велико Търново“, открита с Решение РД 24 - 17 от 18.02.2020 г. на Кмета на Община 
Велико Търново с ГО 960733 и Обявление за поръчка с ГО 960735, заведена под уникален 
номер в РОП 00073-2020-0011, и е адрес на профила на купувача: Ьйрз://\\г\у\у.уеНко- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777.

Въпрос:
Съгласно императивна норма в Закона за енергетиката (чл. 100, ал. 4), 

търговците/доставчици са задължени да извършват покупката на електрическа енергия 
единствено чрез „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД).

Търговията на „БНЕБ“ ЕАД се осъществява на платформа - борсов сегмент „Ден 
напред“, което обективно поставя потенциалния доставчик - изпълнител по договор за 
обществена поръчка пред невъзможност да купува за дълъг период, съответно да оферира 
като доставчик адекватна пазарна цена за продължителен период.

В следствие така въведените законови промени електрическата енергия се 
категоризира като изцяло борсова стока, чиято цена се определя при действието на 
множество променливи икономически фактори.

Предвид това и на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в 
качеството си на заинтересовано лице, правим следното:
Предложение за промяна в условията на проиедурата на обществена поръчка:

I. За се допълни договора с изрична клауза, предвиждаща възможност за изменение на 
договора, съгласно чл. 116, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП във връзка с Параграф 2, т. 27 от 
закона, с оглед посочената специфика на пазара на електрическа енергия.

1. Да отпадне от договора за обществена поръчка клаузата, предвиждаща, че в срока на 
договора цената на доставяната електрическа енергия не подлежи на промяна. Така 
формулирана клаузата е в пряко противоречие със законовото ограничения за доставчиците 
да закупуват електрическа енергия през борсовия пазар и произтичащата от това ежедневна 
динамика на борсовите цени.

2. Да се включи в договора за обществена поръчка клауза, предвиждаща възможност 
при промяна (повишаване или намаляване) на борсовата цена на „БНЕБ“ ЕАД с 10 % в 
рамките на 2 месеца, всяка от страните да има право да поиска актуализиране на цената в 
съответствие с борсовите равнища.

Отговор:
Съгласно чл. 1 от проекта на договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на необходимите за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа енергия и съответните свързани с 
гова услуги, по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и 
съгласно приложенията към него“. Възложителят в условията на поръчката е посочил 
прогнозните количества, както и прогнозната стойност на поръчката. Посочената прогнозна 
стойност представлява максимално допустимата стойност по договора за обществената 
поръчка.
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Съгласно техническата спецификация, при доставката следва 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 посочените нормативни актове изрично 
са уредени правилата и изискванията, свързани с дейностите, предмет на поръчката, в т.ч. 
рамковия договор по чл. 11, т. 13 от ПТЕЕ, който се сключва между оператора на 
електроразпределителна мрежа или оператора на преносна мрежа, от една страна, и 
доставчик от последна инстанция/търговец.

Възложителят в проекта на договор изрично е предвидил реда, по който евентуално 
цената по договора (цената за 1 MWh) би подлежала на промяна, и този ред е в пълно 
съответствие с предвиденото в Закона за обществените поръчки. В чл. 5 от договора, ал. 4, 
е предвидено: „Цената за 1 (един) MWh нетна активна електрическа енергия не 
подлежи на промяна, освен в случаите, регламентирани в чл. 116 ЗОП, като в цената не 
се включват цените, регулируеми от КЕВР и дължимия акциз“, а съгласно чл. 6 „По време 
на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена 
за нетна активна електрическа енергия не се променя, освен при намаляването й в 
интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 116 от ЗОП“.

Така определените условия (които са в пълно съответствие с нормативната уредба) 
обхващат възможността за промяна в цената по договора.

Настоящото разяснение се предоставя на всички заинтересовани лица на основание 
чл. 33, ал. 2 от ЗОП чрез публикуване в профила на купувача: https://www.veliko- 
tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/777.
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