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ПРОЕКТ!!! 

 

Д О Г О В О Р 
№ ..............................………. 

 

 

Днес, ................. 2017 г., в гр. София между: 

  

„ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ” ЕАД, с ЕИК 130107315, със седалище и адрес на 

управление в гр.София, ул. „Цар Самуил” № 90Б, сграда №10 представлявано от Драгомир 

Димитров  – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

„................................................................................................“, регистрирано в Търговския 

регистър/Регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

..........................., със седалище и адрес на управление в ......................................., 

представлявано от .........................................................., в качеството му на ................................., 

наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна, 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и 

Решение № ……./ …………… г. на Изпълнителния Директор на „Пазари Възраждане“ ЕАД 

за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия за обекти на „Пазари Възраждане“ ЕАД, открита с 

решение №…………/………. 2017 г. на Възложителя, 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка 

на определени количества нетна активна електрическа енергия (средно напрежение) по цена, в 

размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно приложенията 

към него, наричана за краткост по-долу „доставката”. 

(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества активна 

електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ (Правила за търговия с електрическа енергия), приети 

от ДКЕВР. 

(3) С подписването на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член на 

балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата – непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай 

отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на сетълмент в 

дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора на 

балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на 

мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите 

технически и правни норми. 

Чл.2. Изпълнението на поръчката, ще се извършва в съответствие с изискванията на 

настоящия договор, в съответствие с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

Техническото и Ценово предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора. 



 

II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл.3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му,  като срока на 

изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първия регистриран 

график за доставка или до достигане на максимално допустимата прогнозна стойност на 

договора. 

(2) Мястото на изпълнение на поръчката е съгласно списък на обектите, посочен в 

Техническите спецификации, неразделна част от договора.  

(3) Снабдяването с електрическа енергия на нов обект, както и увеличаване на 

договорената мощност за вече присъединени обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва по 

реда на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на 

електрическа енергия към преносната или към разпределителната система. За тези обекти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя нетна електрическа енергия при условията на настоящия договор, 

след включването им в списък на обектите, приложение към договора. 

 

ІII. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА  КОЛИЧЕСТВА 

 

Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който 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. 

(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с 

прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за 

доставка пред ЕСО. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 10 

(десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите 

съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на 

средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху 

договорното изпълнение. 

(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или 

дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено  да 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  до 3 (три) работни дни от възникване на събитието за промяна на 

количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието. 

 

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.5. (1) Прогнозната стойност на договора е в размер до 330 000 лв. (триста и 

тридесет хиляди лева), без вкл. ДДС. Прогнозната стойност  на договора не обвързва 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да я изразходва.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за доставената 

електрическа енергия, съобразно посочената в Ценовото му предложение цена за доставка на 

един МWh активна електрическа енергия в размер на .................... лв. 

(...............................................лева)/МWh, без ДДС. 

(3) Общата стойност на договора се формира на базата цената на нетната активна 

електрическа енергия, цената на доставката ѝ до съответната измервателна точка и други 

разходи, свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, 

разходи за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и администриране на 

прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици). Към тази сума се начислява 



ДДС, без да се начисляват такса за участие в балансираща група и суми за недостиг или 

излишък в балансиращата група. 

(4) Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цена не включва суми за акциз по Закона за 

акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решение на Комисията за енергийно 

и водно регулиране (КЕВР) такса (цена) „Задължения към обществото“. 

 (5) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(6) Цената за един МWh нетна активна електрическа енергия не подлежи на промяна за 

целия срок на договора.  

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща действително изразходената електрическа 

енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки, по цената по 

чл. 5, ал.2. 

(2) Изпълнителят ежемесечно издава единични фактури - оригинал за всеки клиентски 

номер на електромер-майка, включваща консумираната активна електрическа енергия за 

съответния месец, по определената в договора единична цена за един MWh. 

(3) Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, по следната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN:………………. 

BIC: ………………… 

БАНКА: ……………., 

в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, въз основа на 

представените данъчни фактури, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружени с отчет на 

изразходваното количество енергия за всеки обект поотделно. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в банковата си сметка по предходната алинея в срок до 48 часа, 

считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. Възложителят има право: 

7.1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената поръчка, в срок и без 

отклонения от договорените изисквания, по реда и при условията на този договор и 

действащото в страната законодателство; 

7.2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му бъде предоставена в 3-дневен срок 

информация за доставената нетна активна електрическа енергия за посочените в искането 

обекти и периоди на доставката; 

7.3. да извършва проверка във всеки един момент от изпълнението на договора, 

относно качество, количество, технически параметри, без това да пречи на оперативната 

дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

7.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и му предостави договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители; 

7.5. да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размер на 

законната лихва върху дължимата сума, за всеки просрочен ден, но не повече от 30 дни. 

7.6. в случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение, 

различно от Техническото предложение и Ценовото предложение, дадени от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 

едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

8.1. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора; 



8.2. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на 

доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 

8.3. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор; 

8.4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия при условията и в 

срока съгласно настоящия договор. 

8.5. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора; 

8.5. да уведомява Изпълнителя в срок от 3 работни дни 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 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 данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 

8.6. по разпореждане на ОЕМ съгласно ПТЕЕ Възложителят ще увеличава, намалява 

и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа енергия или 

ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при условие, че такова увеличаване, 

намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се налага от ограничения в 

електроенергийната система. Отношенията на страните при тези ситуации се уреждат съгласно 

ПТЕЕ. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

9.1. да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в 

мястото на доставка, съгласно приложимите Правила за търговия с електрическа енергия, 

приети с Решение на КЕВР;  

9.2. да осигури цялото прогнозно количество електрическа енергия; 

9.3. да осигури администрирането на нормативно определените разходи за пренос и 

достъп чрез заплащането им от името на Възложителя на съответното лицензирано 

електроразпределително дружество. 

9.4. да изготви всички необходими документи и да осъществи пълната процедура за 

извеждане и регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия.  

9.5. да прогнозира потреблението на обектите на Възложителя и да извършва 

планиране и договаряне на конкретните количества активна нетна електрическа енергия 

средно напрежение. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества 

нетна активна електроенергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането и 

договарянето се извършват от Изпълнителя в качеството му на координатор на стандартната 

балансираща група; 

9.6. да изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа енергия на 

Възложителя, служещ като 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;  

9.7. да администрира графиците, които се известяват (регистрират) в 

Електроенергийния системен оператор (ЕСО), в които са отразени дневни нетни количества 

активна електрическа енергия на средно напрежение и обмена на информация с 

лицензираното Електроразпределително предприятие (ЕРП) и ЕСО на територията, на която 

се намира съответната измервателна точка;  

9.8. да 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;  



9.9. да извършва засичане на електромерите-майки в определен период от 2-3 дни 

месечно на дати, които Изпълнителят сам е определил и съгласувал с Възложителя; 

9.10. да 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;  

9.11. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на оператор на електропреносна 

мрежа (ОЕМ), така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

9.12. да отговаря изцяло за небалансите; 

9.13. да монтира, където е необходимо измервателни устройства за собствена сметка до 

всички съществуващи електромери, отчитащи консумираната ел. енергия на Възложителя, с 

посочване на времето на измерване еднакво за всички новомонтирани измервателни уреди не 

по-малко от една минута в цели числа без десетични знаци. Монтираните средства за 

търговско измерване са собственост на Изпълнителя и след изтичане срока на договора, 

същият ги демонтира за негова сметка и възстановява първоначалното състояние. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 

обекта, предмет на този договор, поради която причина да иска подписването на 

допълнително споразумение към същия. 

Чл.10а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 

подизпълнителя/подизпълнителите, посочени от него при участието му в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка
1
.  

(2) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение, както и на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното 

споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2, или ал. 11 

от ЗОП
2
.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 

подизпълнителя/ите си, като участието му/им при изпълнението на поръчката, не изменя или 

намалява задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор; 

(4) В отношенията си с подизпълнителя/ите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предвиди 

гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за 

подизпълнителя/ите; 

2. действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от 

отговорност; 

3. участието на подизпълнителя/ите ще е съобразно посоченото в офертата за участие 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като замяната или включването на подизпълнител по време на 

изпълнение на настоящия договор ще се допуска по изключение, при обоснована от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимост за това и ако са изпълнени едновременно условията по чл. 

66, ал. 11 от ЗОП. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащане към подизпълнител, когато искането му за 

плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняването на причините за отказа. В този 

случай, няма да се счита, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в забава на плащането. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

                                                 
1
 Клаузите на чл. 10а са приложими, само в случаите, когато в процедурата Изпълнителят е декларирал, че ще ползва 

подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка. В хипотеза на самостоятелно изпълнение на договора (без ползване на 
подизпълнител/и), клаузите на чл. 10а се заличават. 

2
 В зависимост от това дали е сключен договор за подизпълнение или допълнително споразумение за замяна на 

подизпълнител/включване на подизпълнител, се представят доказателства по чл. 66, ал. 2 или по чл. 66, ал. 11 от ЗОП.  



11.1. да получи съответното възнаграждение за изпълнение на дейностите, предмет на 

възлагане при условията, по реда и в сроковете, регламентирани в чл. 6 от настоящия 

договор. 

11.2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

възложените по договора дейности, предмет на настоящето възлагане, включително 

предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договор. 

11.3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на възложените дейности, предмет на 

настоящия договор, в случай, че са изпълнени точно и качествено, в съответствие с 

одобрения инвестиционен проект, техническата спецификация, приетата оферта, депозирана 

от него при участието му в процедурата, в което число и предложената цена,  както и всички 

действащи нормативни актове,  изискванията на ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането 

му.  

11.4. да оспори изцяло или отчасти искания за плащания, отправени от негов/и 

подизпълнител/и3. 

 

VІІ. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 

РИСКА 

 

Чл. 12. (1) Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото 

на доставка. 

(2)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата 

енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на 

електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след 

постъпването им в мястото на доставка. 

 

VІІІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява измерването на доставяните количества 

електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ 

(Правила за измерване на количеството електрическа енергия). 

(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят 

на съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и 

метрологични изисквания и характеристики, описание и точност. 

 

IХ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

 

Чл. 14. (1) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

(2) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се 

определят съгласно данните, предоставени от собственика на средствата за търговско 

измерване. 

(3) При установяване на различия между доставените 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. 

(4) При непостигане на съгласие се назначава независима експертиза за сметка на двете 

страни. 

 

                                                 
3 Само в приложимите случаи. 



Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.15. (1) При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция, обезпечаваща изпълнението на възложените дейности, в размер 

на 5 % (пет на сто) от прогнозната стойността на договора по чл. 5, ал. 1. 

(2) Гаранцията за изпълнение на задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя в една от следните форми: 

1. Депозит на парична сума в лева, за стойностите по ал. 1, т. 1 и т. 2, платим по 

следната банкова сметка на Възложителя: 

Банка: „Общинска банка“ АД, клон бул. „Мария Луиза“, 

Банкова сметка (IBAN): BG41SOMB91301025978901 

(BIС): SOMBBGSF Банкова сметка (IBAN): BG39UNCR70003321757093 

или 

2. Банкова гаранция в лева, за сумата по ал. 1, т. 1. Гаранцията трябва да бъде 

безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от 

претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, 

да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с 

определеното в него. 

или 

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в лева, за сумата по ал. 1, т. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави 

валидна застрахователна полица, която покрива единствено рисковете, свързани с 

реализацията на договора и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на 

Изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да бъде направена при застраховател, 

който е местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението 

за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг 

застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява 

застрахователна дейност на територията на Република България. 

(3) Срокът на валидност на банковата гаранция, респ. Застраховката трябва да е 

минимум 1 (един) месец, след изтичане срока за изпълнение на договора. 

Чл.16. Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, обезпечаваща изпълнението на 

договора, съобразно формата й на представяне, по един от следните начини: 

1. при парична сума - чрез превеждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. банкова гаранция/застрахователна полица - чрез предаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

оригинала на документа за учредяването/сключването й. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи в пълен размер гаранцията, обезпечаваща 

изпълнението на договора, когато в процеса на изпълнението му възникне спор между 

страните, който бъде внесен за решаване от компетентен съд - до разрешаването на спора, а 

когато гаранцията, обезпечаваща срочното изпълнение и/или гаранцията, обезпечаваща 

гаранционната поддръжка е под формата на банкова гаранция/застрахователна полица – 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя анекс за удължаване със срок от една година.  

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по 

гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 

 

ХI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 



Чл.19. Договорът може да бъде изменян само в случаите по чл. 116 от Закона за 

обществените поръчки. 

Чл.20. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичането на срока за изпълнението му. 

2. с окончателното му изпълнение; 

3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

което обстоятелство следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е 

налице. 

5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

6. в хипотезите на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;  

7. в хипотеза, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

8. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на 

Обединението
4
. 

9. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или на член на Обединението, както и при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

или член на Обединението
5
; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора едностранно, след изпращане на 15 -

дневно писмено предизвестие, в случай, че: 

1. се констатират съществени отклонения от офертата, допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при грубо неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други негови задължения 

по договора; 

Чл.21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 

претърпените вреди от сключването на договора. 

(2) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати, същият може да прекрати договора 

с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.  

 

ХII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл.22 (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение на договора се дължи на непреодолима сила. 

Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването й.  

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

необходими мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнението на 

договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 

(6) В случай на непреодолима сила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

                                                 
4 Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.  
5 Хипотезата за член на обединението се вписва в договора, когато участникът, определен за изпълнител е Обединение.  



само стойността на извършените и приети към момента на установяване на непреодолимата 

сила услуги.  

 

ХІIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ 

 

Чл.23.  В случай че не заплати в договорените срокове дължимото за изпълнение на 

договора възнаграждение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0.5% за всеки ден просрочие, но не повече от 10% от подлежащата на заплащане 

стойност за доставената и неплатен енергия.  

Чл.24. (1) При частично неизпълнение на възложените доставки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на стойността им.  

(2) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата 

прогнозна стойност на договора.  

Чл.25. Всяка от Страните има право да претендира по общия ред обезщетения за 

претърпените от нея вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на 

общо основание. 

ХІV. ПОДСЪДНОСТ 

 

Чл.26. (1) Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, 

по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или 

отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез 

договаряне помежду си. 

(2) В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те 

подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съгласно българското 

законодателство съд. 

 

ХV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл27. Договорът се сключва на основание чл. 112, ал. 1, ал. 4 и ал. 6 от ЗОП и Решение 

№ .............../............. г. на Възложителя по чл. 108, т. 1, предложение първо от ЗОП за 

определяне на изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

Чл.28. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и 

изпълнението на този договор. 

Чл.29. (1) Цялата кореспонденция между страните във връзка с настоящия договор, 

следва да бъдат в писмена форма. Кореспонденцията ще се получават на следните адреси от 

лицата за контакт: 

1. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………............................, гр. ………. - ………., ул. „……….” 

№ ………., факс: …………………, e-mail: ………………., тел.: ………….; 

2. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ........................................, гр. ………. - ………., ул. „……….” № 

………., факс: …………………, e-mail: ………………., тел.: …………. 

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от Страните е длъжна 

незабавно да уведоми писмено другата страна. 

(3) Определените в ал. 1 лица за контакт са упълномощени да упражняват мониторинг и 

контрол по изпълнението на договора, да подават заявки, да подписват констативни идруги 

протоколите, предвидени в настоящия договор, когато в договора или в Техническата 

спецификация не е предвидено друго лице за това. 

Чл. 30. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 



Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 

закон, Закона за задълженията и договорите и разпоредбите на действащото българско 

законодателство, относими към възлаганите дейности. 

 

 

Договорът се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

Приложения: 

Приложение №1 – Ценова оферта; 

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката; 

Приложение №3  - Техническа спецификация; 

Приложение №4 – Гаранция за изпълнение на договора. 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

  (Драгомир Димитров)    (…………………………) 

 

 
 

Главен  счетоводител: 

  .............................................. 

     


