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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ... 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .................................................................... 

ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група за нуждите на „Пазари Възраждане“ ЕАД” 

 

 

Д О Г О В О Р 

 

 

Днес, .......………..... 2015 г., в гр. Гр. София, ул. «Цал Самуил» № 90Б, между: 

 

«ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ» ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Гр. 

София, ………...., вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията към 

Министерството на Правосъдието с ЕИК 130107315, представлявано от Николай 

Стефанов Георгиев – изпълнителен директор, наричано за краткост в договора 

Възложител, от една страна 

и  

“........................................................................“, със седалище и адрес на управление: 

.........................................................., вписано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията към Министерството на Правосъдието с ЕИК .............................., 

представлявано от …………...................................................... – Управител/Изпълнителен 

директор, наричано за краткост в договора Изпълнител, от друга страна, 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и Решение № ………/………….. г. на 

изпълнителния директор на «Пазари Възраждане» ЕАД за класиране на участниците и 

избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет:  „Доставка на електрическа 

енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ...”, се сключи 

настоящия договор за следното: 

 

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

В настоящия договор ще бъдат използвани някой съкращения, както следва: 

-   Закон за енергетиката /ЗЕ/ 

-  „Оператор  на  електропреносна  мрежа”  /ОЕМ/  -  юридическото  лице,  което  

администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от 

Закона за енергетиката 

- Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ 

- Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/ 
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Чл.1 (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

доставка на определени, съгласно ал. 2 от настоящата клауза от договора количества 

нетна активна електрическа енергия по цена, в размера и при условията, уговорени по-

долу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него - ценово предложение на 

изпълнителя. 

(2) Договорените количества се известяват на ОЕМ под формата на дневни графици 

за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката, предложена от   

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в откритата процедура за възлагане на обществената 

поръчка; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложено при 

участието му в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.   

Приложение № 3– списък на местата на доставка. 

 (3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества 

нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. 

(4) С подписването на този Договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член на 

балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 

 

Чл.2. Настоящият Договор се сключва за срок от 2 /две/ години и влиза в сила от 
датата на регистрация на първия регистриран график. 

 

ІII. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА. НАЧИН НА  

ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл.3. Общата стойност на договора се формира на базата на направените през 

времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия. Към 

тази  сума се начислява ДДС.  

 Чл.4. (1) В цената по чл. 3 се включва единствено цена за доставка на нетна 

активна енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за 

излишък и недостиг. Цената за достъп до електропреносната мрежа, цената за пренос по 

електропреносната мрежа, пренос и достъп по електроразпределителните мрежи, цена за 

„задължения към обществото“, утвърдени от ДКЕВР и дължимите преки и косвени 

данъци, акциз и дължим ДДС към тях, не са включени в тази цена.  
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(2) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на 

Изпълнителя. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група. 

Чл.5. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия, в лева, съгласно 

оферираната в Ценово предложение  цена  на  нетна  активна  електрическа  енергия  и  

дните  на  разсрочено  плащане, след издаване от Изпълнителя на данъчната фактура и 

представянето й на възложителя в оригинал. Плащането се извършва с платежно 

нареждане по банкова сметка на Изпълнителя, посочена в настоящия договор или в 

допълнително споразумение към него. 

(2) Изпълнителят издава фактура след изтичане на отчетния период от един месец 

/текущия месец/, като не се допуска издаването на фактури за междинни и/или авансови 

плащания в рамките на текущия месец /отчетния период/.   

(3) По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на 

Изпълнителя цена на нетна активна електрическа енергия  се променя при промяна на 

регулаторната рамка и съгласие на двете страни при постигнато писмено споразумение 

и при спазване на реда и условията на чл. 116 от ЗОП.    

       (4) Възложителят заплаща на Изпълнителят по банков път стойността на 

количеството електрическа енергия в срок ...................................................................... дни, 

считано от деня на получаване на надлежно оформена данъчна фактура.   

    

Банковата сметка на Изпълнителя е: 

ТБ ........................................................................................................ - 

клон................................................ 

Банкова сметка: ......................................................................................... 

Банков код: ................................................................................................ 

Сметка по ДДС: ТБ............................................................................. -                

клон................................................ 

......................................, код:....................................................................., 

сметка: ........................................................................................................ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на настоящия 

договор да представи парична / или банкова  гаранция  за изпълнение  в  размер на 5 

% /пет процента/ от прогнозната стойността на договора или сума в размер на 

……………..лв. /…………...............................……/ лева без ДДС. Възложителят не 

дължи лихви върху внесената  от Изпълнителя гаранция за изпълнение и същата се 

освобождава от Възложителя един месец след прекратяване на настоящия договор, след 

като страните подпишат протокол, че отношенията помежду им са уредени и никоя 

от тях няма претенции за неустойки поради неизпълнение на настоящия договор. 
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Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.  да продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия 

в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ. 

2. да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 

стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща 

такса за участие. 

3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 

момента ПТЕЕ така, че да осигури качественото и своевременно изпълнение на 

задълженията по настоящия договор. 

4.  да  издава  данъчни  фактури  за  полученото от Възложителя  количество  

енергия  в указаните в този Договор срокове. 

5. да уведомява Възложителя в посочените в договора срокове при: невъзможност 

или забавяне на 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 

данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 

6.  да  предоставя  на  Възложителя  поисканите  от  него  и  уговорени  в  този  

Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в 

Договора. 

7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както 

и ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

Чл.8. Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от 

Изпълнителя в съответствие с действащите технически и правни норми. 

 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 
Изпълнителя за осъществяване на задълженията му по предмета на договора.  

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да планира и договаря количеството нетна активна енергия съгласно 

изискванията на ЗЕ и ПТЕЕ 

2. да  купува  и  приема  договорените  количества  електрическа  енергия  в  

мястото  на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор. 

3. да заплаща на Изпълнителя количествата електрическа енергия по цената, 

определена съгласно уговореното в глава III от настоящия договор. 

4.  да уведомява Изпълнителя в посочените в Договора срокове при: 

а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; 
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б/  за  провеждане  на  планови  ремонти  или  други  дейности,  които  биха  

повлияли  на изпълнението на задължението му за приемане на договорените 

количества; 

в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на този Договор; 

г/  промяна  в  данните  по  регистрация,  в  данните,  необходими  за  издаване  на  

данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 

5.  да  предоставя  на  Изпълнителя  поисканите  от  него  и  уговорени  в  договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора. 

6. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както 

и ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на 

балансираща енергия. 

Чл.11. (1) 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. 

(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат 
съгласно ПТЕЕ. 

Чл.12. 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. 

VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл.13.  Прехвърлянето  на  правото  на  собственост  върху доставените  количества  
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в 
мястото на доставка.  

Чл.14. (1) Изпълнителят поема всички разходи, свързани с доставянето на 
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в 
мястото на доставка. 

(2) 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. 

 

VІІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

Чл.15. (1) Възложителят осигурява измерването на доставяните количества 

електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ чрез средствата за търговско измерване собственост на мрежовия лицензиант 
ОЕМ или чрез свои средства за контролно мерене. 
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(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. 

 

VІІІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА 

ЕНЕРГИЯ 

Чл.16. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

Чл.17. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, 

се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните или средства за 

контролно мерене на Възложителя. 

Чл.18. 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, респ. при 

необходимост да бъдат нанесени съответните корекции в издадената данъчна фактура по 

реда, предвиден в действащото счетоводно законодателство. 

 

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И  НЕУСТОЙКИ. 

Чл.19.  (1)  При  неизпълнение  на  задълженията  по  този  договор  всяка  от  
страните  дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото 
гражданско и търговско законодателство на РБългария. 

(2)  Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на непреодолима 

сила, дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от 

законодателя в чл. 306 от Търговския закон. 

Чл.20. При установяване на неизпълнение на клаузи от настоящия договор, 

Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл. 12 от настоящия 

Договор. 

 

Х.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

Чл.21. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

- по взаимно съгласие на страните; 

- с едностранно 30 дневно писмено предизвестие, отправено от изправната до 

неизправната страна по договора; 

- с изтичане срока на действие на договора; 

- едностранно от възложителя с 30 дневно писмено предизвестие; 
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- наличие на основание по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 от ЗОП. 

Чл. 22. Действието на договора може да бъде прекратено поради обективна 

невъзможност за изпълнението му в следните случаи: 

 1. отстраняване от пазара на балансираща енергия на някоя от страните по 

обективни причини; 

 2. неподновяване или отнемане на лицензията на изпълнителя; 

 3. откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност 

на някоя от страните по договора; 

Чл.23. Прекратяването на Договора не освобождава Възложителя от задължението 

му да изплати всички фактурирани  дължими до момента суми за доставената енергия. 

 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл.24. Договорът влиза в сила от при условията на чл. 2 от настоящия договор и 
при условие, че е представена гаранцията за изпълнение на договора в пълно 
съответствие с договореното, както и документите от съответните компетентни органи, 
удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 67, ал. 6 от ЗОП, които са 
приложими за настоящата поръчка. 

Чл.25. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените 

поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона за енергетиката 

и подзаконовата нормативна уредба по неговото приложение, както и другите относими 

действащи  нормативни актове. 

Чл.26. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по 

изпълнението му ще се осъществява на следните адреси, телефони и факсове, а именно: 

    

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

... 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр……………………………; ул……………………………….…, тел. за 
контакти:…………………… 

факс………………………… 

 

Чл.27. Възникналите проблеми относно изпълнението на този Договор ще се 

решават по споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие, 

по реда на действащия Граждански-процесуален кодекс . 
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Чл.28. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не прави невалидна 

никоя друга негова клауза или договора като цяло. 

Чл.29. Неразделна част от настоящият договор са одобрената от Възложителя 

документация, офертата и ценовото предложение на Изпълнителя. 

 

Настоящият Договор се подписа  в три еднообразни екземпляра - два за 

Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………………ЗА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.............................. 

 


