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ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
 

Днес, ............., в гр. София, между: 
 
1. „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

ПО ОНКОЛОГИЯ“ ЕАД, с ЕИК 000662776, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле“ № 6, представлявано от д-р Стефан 

Константинов – изпълнителен директор и Димитрина Христова – главен 

счетоводител, 

от една страна, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга страна 

2. ................................., с ЕИК/код по Регистър Булстат/ регистрационен номер 

или друг идентификационен код ................., с и ДДС номер ............. със седалище и 

адрес на управление: ...................., представлявано от .................., в качеството на 

.................,  регистрирано като търговец на електрическа енергия с 

идентификационен номер “…………”, осъществяващо лицензионната дейност 

„търговия с електрическа енергия” съгласно Лицензия № ………………, наричана за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

а Възложителят и Изпълнителят наричани заедно Страните, а всеки от тях 
поотделно Страна; 
 
на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ........ 
от ........... на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с 
предмет: Доставка на електическа енергия и избор на координатор на балансираща 
група за нуждите на „УСБАЛО“ ЕАД, открита с Решение №……....  на Възложителя, с 
Уникален номер в АОП …………………., 
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена 
поръчка при следните условия: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
доставка на нетна активна електрическа енергия по цена, в размер и при условия, 
уговорени по-долу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигурява услуга по 
прогнозиране на потреблението, както и по изготвяне на графици от координатора 
на балансиращата група, подаването им, коригирането им при необходимост, да 
носи отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в 
свободния пазар на  електроенергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 
активна електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа 
енергия (ПТЕЕ). Съответните действия по планирането и договарянето се извършват 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща 
група. 
(3) С подписването на този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става 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 
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на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от 
координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи по 
балансирането са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(4) Място на доставка на електрическата енергия са обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - 
шест точки на измерване, в сгради на територията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находящи 
се на административен адрес: гр. София, ул. „Пловдивско поле” № 6. 
 

II. СРОК  И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 
Чл. 2. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца и влиза в 
сила от датата на регистрация на първия график за доставка. Графикът следва да 
се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва регистрация 
на график след излизането на свободния пазар, съгласно ПТЕЕ. 
 

ІІІ. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА  КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на 
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен 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 
независимия преносен оператор (НПО), в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за 
доставка пред НПО. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 
от 10 (десет) календарни 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 изпълнението по Договора. 
(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. 
 

ІV. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ 
Чл. 4. (1) Цената за доставка на 1 (един) кWh (киловатчас) нетна активна 
електрическа енергия е ……………. (словом ……….) лева без включен ДДС и 
................( словом ..........) с включен ДДС, предложена от участника в Ценовото му 
предложение (Приложение № 2 към този Договор). 
(2) Цената по предходната ал. 1 е крайна и включва: цената за доставка на нетната 
активна електрическа енергия без ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допълнително да начислява 
суми за излишък и недостиг, без такса за участие в балансираща група;  всички 
разходи, свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия; разходите за 
администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия, както и 
всички други разходи, необходими за изпълнението на предмета на поръчката; 
разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на необходимите графици, които се регистрират в „ЕСО“ ЕАД; 
администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на 
територията, на която се намира съответната измервателна точка; регистрираните 
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небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на прогнози и 
всички други разходи, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар 
на електроенергия. 
(3) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) В цената по ал. 1 не се включва: цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона 
за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), определената с решение на КЕВР такса 
„задължение към обществото“, мрежови услуги (такси за пренос и достъп към 
електроразпределителната и електропреносната мрежи), както и нормативно 
определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. 
(5) Цената по ал. 1 остава постоянна и не подлежи на промяна за срока на действие 
на този Договор.  
(6) Общата стойност на Договора не може да надвишава 400 000 (четиристотин 

хиляди) лева без вкл. ДДС, и се формира на базата на изпълнените през времето на 
действие на Договора доставки на нетна активна електрическа енергия. В нея се 
включват всички плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – цената на нетна активна 
консумирана електрическа енергия, акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса 
„задължение към обществото“, всички мрежови услуги (такси за пренос и достъп към 
електроразпределителната и електропреносната мрежи), както и нормативно 
определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ за 
срока на действие на договора. 
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално потребените 
количества нетна активна електрическа енергия, в български лева, по опредената в 
чл. 4, ал. 1 от този Договор крайна цена за 1 кWh. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ежемесечно издава единна фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
включваща консумираната активна електрическа енергия за определения месец, 
отчетена по измервателния уред на съответната измервателна точка, по 
определената в чл. 4, ал. 1 от настоящия договор единична цена за един кWh, акциз 
по чл. 20, ал. 2, т. 17 от ЗАДС, такса „задължения към обществото", всички мрежови 
услуги, както и нормативно определени добавки към цената на електрическата 
енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ, с подробна разбивка. Датата на издаване на 
фактурата е до 10 /десет/ календарни дни след изтичане на календарния месец, за 
който ще се дължи плащането. Отчетен период е един календарен месец. 
Чл. 6. (1) Плащанията се извършват по банков път, в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни, след получаване на надлежно оформена данъчна фактура, следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Банка ……………, IBAN  …….…………….., BIC …....…………….., Валута: BGN 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по предходната алинея в срок до 3 (три) работни дни, считано 
от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не стори това, се счита, че 
плащанията са надлежно извършени. 
(3) Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да продава, съгласно ПТЕЕ, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества 
електрическата енергия в мястото на доставка.  
2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез 
включването му в стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за това участие.  
3. Да оказва съдействие в процеса на регистрация на обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 
момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия Договор. 
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 
действие по изпълнението на този Договор; промяна в данните на регистрация, в 
данните, необходими за издаване на данъчни фактури 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 Закон за енергетиката /ЗЕ/ 
и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на мрежовите оператори 
така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  

8.  Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на Договора. Този 
дневен 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. 
9. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на НПО, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно да администрира графиците и обмена на 
информация с НПО. 
10. Да регистрира графици за доставка на електроенергия през Уебпортал. Да 
генерира различни справки – графично и таблично представяне на договорени и 
измерени количества електроенергия, небаланси. 
11. Да осигурява постоянен достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до on line системата за 
мониторинг на потреблението на измервателните точки. 
12. Да поддържа и предава електронната база от данни за часовото и месечното 
електропотребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
13. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия. 
14. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 
електроенергия. 
15. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да 
предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 
16. Да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на сделките с 
балансираща енергия пред НПО, както и да заплаща разходите за балансиране на 
балансиращата група, съгласно изискванията и условията на ПТЕЕ. 
17. Да администрира и предвижи необходимата документация пред „ЕСО“ ЕАД за 
излизане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електрическа енергия с най-
кратките срокове. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право: 
1. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на 
задълженията си по този Договор; 
2. да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при 
договорените условия. 
 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото 
на доставка, съгласно уговореното в този Договор. 
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа 
енергия по цена, съгласно уговореното в глава IV от Договора, при условията и в 
срока, уговорени с Договора. 
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3. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на Договора.  
4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при:  
а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора;  
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 и др.  
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.  

6. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, 
както и ПТЕЕ и разпорежданията на мрежовия оператор така, че да не бъде 
отстранен от пазара на балансираща енергия.  
(2) В случай на неизпълнение на клаузите на този Договор или изпълнение, 
разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 
изпълнението на този Договор с едномесечно писмено предизвестие, като задържи 
внесената гаранция за изпълнение. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
Чл. 9. (1) По разпореждане на НПО съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намалява 
и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа 
енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от НПО при условие, че 
това се налага от ограничения в електроенергийната система.  
(2) Отношенията на Страните, при ситуации по предходната алинея, се уреждат 
съгласно ПТЕЕ.  
 

VІI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
Чл. 10. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези 
количества в мястото на доставка. 
Чл. 11. (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.    
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от оператора на 
електроразпределителната мрежа, през която се пренася електрическата енергия в 
съответствие с чл. 89 от ЗЕ, действащите технически и правни норми. 
 

VІІІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 
Чл. 12. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото 
на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ. 
(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. 
Търговският размер на електрическа енергия, доставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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представлява сума от почасовите количества електрическа енергия, доставени до 
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ  и ПИКЕЕ. 
Чл. 13. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този 
Договор, се определят съгласно данните, предоставени от Оператора на 
електроразпределителната мрежа (ОЕМ) на Страните. 
(2)  При установяване на различия между доставените и фактурираните количества 
и след направено искане от една от Страните, другата е длъжна да й предостави в 
срок до 3 (три) работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща 
графиците, количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с 
цел да се определи причината за различията. 
 

ІХ. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 
Чл.14.(1) За обезпечаване на изпълнението на задълженията по Договора в 
установените срокове, както и за гарантиране на точността на измерване на 
доставяните количества електрическа енергия при извършване на услугата, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5 % /пет процента/ от 
общата прогнозна стойност на договора без вкл. ДДС, възлизаща на 20 000 
/двадесет хиляди/ лева без вкл. ДДС.  
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранция, измежду следните три: 
парична сума, внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или банкова 
гаранция или застраховка. 
(3). Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, IBAN: BG53UNCR76301001662317, BIG: UNCRBGSF, 
Валута: BGN  
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 
Изпълнителя. 
(4). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, се представя нейния 
оригинал, като тя следва да е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, да 
покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнението, 
съгласно предходната ал. 1, със срок на валидност, срока на действие на Договора, 
удължен с 90 (деветдесет) календарни дни. 
(5) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита. 
(6). Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 
(7). Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да е със срок на валидност, срока на действие на Договора, 
плюс 90 (деветдесет) календарни дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като 
трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на 
Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността 
по друг Договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
наличие на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение служи за обезпечаване на вземанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обезщетяване на вреди и/или загуби, 
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причинени от неизпълнение и/или неточно или лошо изпълнение на задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от гаранцията за 
изпълнение на договора при неизпълнение на клаузите на този Договор или при 
изпълнение, разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и 
Ценовото предложение, дадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата на възлагане на 
поръчката. 
(3) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 
неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията 
за изпълнение на договора се усвоява изцяло, като обезщетение за прекратяване на 
Договора. 
(4) Гаранцията за  изпълнение  се  освобождава  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  срок до 60 
(шестдесет) календарни дни след изтичане срока на този Договор. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
гаранция за изпълнение. 
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 
на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение 
на задължение/я на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване при съда. 
При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранцията за изпълнение. 
  

Х. ОТГОВОРНОСТИ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 
Чл. 16. (1). Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея 
задължения и при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, 
съгласно действащото гражданско и търговско законодателство на Република 
България. 
(2). В случай на разваляне на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при условията на чл. 21 
от този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на месечната 
консумация на електрическа енергия от всички обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за 
база се взима консумацията през последния календарен месец, предхождащ този, в 
който е изпратено уведомлението за разваляне на Договора. 
(3) В случай на невъзможност за доставка на електрическа енергия от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през срока на изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в размер на разликата между договорената цена по чл. 4, ал. 
1 от този Договор и тази на регулирания пазар за периода, за срока, през който не 
може да извърши доставка, като за база се взима месеца, предхождащ този, в който 
не е доставена електрическа енергия от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4). При начислена неустойка по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 
да я удържа или от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или да я усвои от 
гаранцията за изпълнение на Договора, а в случай че дължимото 
плащане/гаранцията е в по-малък размер от дължимата неустойка, разликата 
между двете суми е платима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след представянето на оригинална 
фактура за дължимата сума. 
(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 
пропуснати ползи по общия ред, независимо от усвояването на гаранцията за 
изпълнение. 
Чл. 17. (1) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на 
непреодолима сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), тази 
страна не носят отговорност за своето неизпълнение.  
(2) При наличие на обстоятелства на непреодолима сила, двете страни се задължават 
взаимно писмено да се уведомяват във възможно най-кратки срокове, но не по 
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късно от 24 (двадесет и четири) часа от възникването, за началото на 
обстоятелствата, както и да положат всички необходими усилия за намаляването 
или предотвратяването на вредите и последствията от тези обстоятелства.  
(3) Потвърждаването на обстоятелствата на непреодолимата сила се извършва със 
сертификат издаден от Българска търговско – промишлена палата в срок до 14 
(четиринадесет) дни от началото на непреодолимата сила.  
(4) В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила, не изпрати 
уведомление в срока по ал. 2 или не потвърди обстоятелството по ал. 3, същата губи 
право да се позовава на непреодолима сила.  
 

ХІ. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА 
Чл. 18. (1)  По време на действие на Договора, ако това бъде поискано от 
насрещната страна, страните си обменят информация чрез представяне на: 

1. данни относно прогнозни количества електрическа енергия за закупуване, 
режими на работа, честота и продължителност на ремонтите; 
2. удостоверения за актуално състояние, за регистрация по смисъла на ПТЕЕ и 
др. 
(2) В искането си за предоставяне на информация страната дава на другата 
подходящ срок за изпращане на исканите информация и документи, който срок не 
може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането. 

 
ХІI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.19. (1) Договорът се прекратява при достигане на прогнозната му стойност или 
изтичане на срока на неговото действие, което събитие настъпи първо. 
(2). Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали 
преди  прекратяване на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените към датата на прекратяването 
доставка и дейности. 
Чл. 20 (1). Договорът може да бъде прекратен предсрочно и в следните случаи: 
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмен вид; 
2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при 
предсрочно лишаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява правата си и задълженията 
си, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 
от ЗЕ; 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие при 
предсрочно прекратяване или отмяна на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена 
от КЕВР за търговия на електрическа енергия по чл. 39, ал. 1 от ЗЕ или с изтичане 
на срока на същата. 
(2). Двете страни подписват протокол за прекратяване на Договора и уреждане на 
финансовите си взаимоотношения при настъпване на събитие, представляващо 
непреодолима сила, което причинява забавяне на изпълнение на Договора с повече 
от 45 (четиридесет и пет) календарни дни.  
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно Договора с 5 (пет) дневно 
писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 
сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения по него. 
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, в случаи на системна (два 
пъти в рамките на един месец) невъзможност за доставка на електрическа енергия 
по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или доставка на електрическа енергия, която не 
отговаря на договорените количествени параметри, съгласно дневните почасови 
графици. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойката, определена в чл. 16, 
ал. 2 от този Договор. 
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ХІII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
Чл.22.(1) Страните по Договора не си дължат обезщетение за претърпени вреди 
и/или загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 
(2) В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, 
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди 
и/или загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 2 календарни 
дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване, страната дължи 
обезщетение за претърпените вреди. 
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните 
с тях насрещни задължения се спира. 
 

ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
Чл. 23. Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от него и при условие, че е 
представена гаранцията за изпълнение, както и актуални документи съгласно ЗОП, 
които са приложими за настоящата поръчка.  
Чл. 24. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение в 
случаите регламентирани в чл.116 от ЗОП. 
Чл. 25. За случаи, неуредени с разпоредбите в този Договор, се прилагат Закон за 
енергетиката, Закона за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за 
задълженията и договорите и другите относими норми на действащото 
законодателство на Република България. 
Чл. 26. Страните по Договора ще решават споровете, възникнали при и по повод 
изпълнението му или свързани с неговото тълкуване, недействителност, 
неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, с писмени споразумения, а 
при непостигане на съгласие, въпросът ще се отнася за решаване от компетентен 
съд на територията на Република България, за разглеждане по реда на ГПК. 
Чл. 27. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по този Договор са в 
писмена форма, подписани от техните упълномощени представители. 
Упълномощените представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Име и длъжност .................................. 
Адрес: .............................. 
Телефон: ........................ 
Email: ......................... 
Факс: .......................... 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Име и длъжност .................................. 
Адрес: ............................... 
Телефон: ........................ 
Email: ......................... 
Факс: ........................... 
(2) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 
представляват. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на 
адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по предходната алинея се считат за 
валидно изпратени и получени от другата Страна. 
(3) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 
или по куриер. Писмените уведомления между Страните по този Договор се считат 
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за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване 
от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 
Чл.28. Нищожността на някоя клауза от този Договор не прави невалидна друга 
негова клауза или Договора като цяло. 
Чл.29. При подписването на настоящия Договор се представиха следните 
документи: .......................................................................... 
 
 
Настоящият договор се състави и се подписа в три еднообразни екземпляра, 
два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 
Неразделна част от Договора са: 
1. Приложение № 1: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
2. Приложение № 2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
3. Приложение № 3: Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

                                                                          
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:      ……………………………. 
 
................................................ 
 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
 

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


