
                                                                                                                                  проект 
ДОГОВОР 

№ ………/ ……………… г. 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия 

ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец  
за срок от 12 месеца" 

 
 
        Днес, …………2017 г., в гр.Вършец се сключи настоящия договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 
напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 
месеца" между: 
       ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, със седалище и адрес на управление: гр.Вършец, община Вършец, 
област Монтана, бул."България" № 10, с ЕИК 000320655 , представлявана от Кмета - инж.Иван 
Михайлов Лазаров и гл. счетоводител Красимира Стефанова Тачева наричана по долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 
        ……………………………………………., със седалище и адрес на управление:  
……………………………… ЕИК/БУЛСТАТ ………………………………………………, 
представлявано от ……………………………………..,   вписано   в ………………………………… 
Търговския регистър/съд, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, и на основание чл. 
112 и чл. 183 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за възлагане на обществена поръчка 
чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия ниско 
напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на община Вършец за срок от 12 
месеца" и влязло в законна сила Решение №  ……… от  ………………… г. на Кмета на община 
Вършец за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ. се сключи настоящият договор, с който страните по 
него се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, притежаващ лицензия за дейността 
„търговия с електрическа енергия" на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за енергетиката и 
допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна 
балансираща група", приема да доставя на предложената от него цена електро енергия за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да бъде координатор на стандартна балансираща група. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да: 
2.1 Включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на своя стандартна балансираща група съгласно 
Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ). Сумите по регистрираните небаланси за 
количествата електроенергия в заявените графици за доставка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2.2. Извършва доставка на определените съгласно ал. 3 прогнозни количества нетна активна 
електрическа енергия по цена и при условия, уговорени в настоящия договор и приложенията 
към него. 
2.3. Изготвя прогнози, регистрира графици, както и да извършва всички необходими дейности 
свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазара на електрическа енергия, 
съгласно Правилата за търговия с електроенергия (ПТЕЕ) и Закон за енергетиката (ЗЕ). 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва доставка на прогнозно количество от приблизително 
………. KWh нетна активна електрическа енергия, която ще се доставя ежемесечно за срока на 
договора, или ………….. KWh за 12 месеца, с възможно отклонение в положителна или  
отрицателна посока. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на промяна в прогнозното количество 
в зависимост от възникналата необходимост. 
(4) Прогнозните количества се известяват (регистрират) на ЕСО под формата на графици за 
доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да 
доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор. 
(5) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна 
електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

 



II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 
 
Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. Доставките на 
електрическа енергия стартират считано от първата реализирана доставка за срок от 12 месеца. 
 

III. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.  
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл. 3. Цената за 1 /един/ KWh нетна електрическа енергия е крайна и включва: Сумите по 
регистрираните  небаланси /положителни,  отрицателни/,  разходите  за изготвяне на прогнози, 
подаване и регистриране на графици в Енергийния системен оператор /ЕСО/ съгласно ПТЕЕ, 
както и разходите по всички други дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
свободния пазар на електроенергия. 
Чл. 4. Общата стойност на договора (съгласно чл. 1, ал. 3) се формира на база доставки на 
прогнозни количества в KWh на нетна активна електрическа енергия за времето на действие 
на договора. 
Чл. 5. В стойността по чл. 4 се включва цена за доставка на нетна активна електрическа енергия в 
KWh, с включени суми по регистрираните небаланси /положителни, отрицателни/, изготвяне на 
прогнози, подаване и регистриране на графици в Енергийния системен оператор /ЕСО/, съгласно 
ПТЕЕ, както и всички други разходи по дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
свободния пазар на електрическа енергия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща отделно извън 
консумираната енергия по оферираната цена, суми за излишък и недостиг на небалансите и 
каквито и да е други разходи по дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
свободния пазар за електроенергия и участие в балансираща група. 
Чл.6.(1)   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   заплаща   на   ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   реално потребените количества 
доставена електрическа енергия в лева за /KWh/, Цената за 1 /един/ KWh нетна активна 
електрическа енергия по чл. 3 от договора е определена в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и 
е на стойност …….. лв. /……………………………………../ лева без ДДС за 1 /един/ KWh. 
(2) По време на действие на договора предложената в Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
цена за 1 /един/ KWh нетна активна електрическа енергия не се променя. 
(3) Разплащането ще се извършва по банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след издаване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчната фактура - оригинал по сметка и банка, посочени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 
IBAN …………………………………………….. 
BIC: …………………………………………….. 
Банка …………………………………………….. 
Чл. 7. Стойността на доставената нетна активна електрическа енергия ще се изплаща в срок до 30 
дни след предаване на данъчна фактура и нейното потвърждаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или Първостепенния разпоредител. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цената, определена 
съгласно уговореното в раздел III от настоящия договор. 
2. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 
а) промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 
действия по изпълнението на този договор; 
б) промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни 
фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 
3. да упълномощи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши избор на координатор на балансираща 
група, както и да снабди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с неоходимите документи за гореописаното. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва промени на списъка с обекти /отпадане или 
добавяне на обект/, посочен в Техническата спецификация. Включването на обекти на 



ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договора за доставка на електрическа енергия ще става с анекс по реда и 
условията на настоящия договор. 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в своя балансираща група като непряк член 
съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ 
2. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измерените реално потребени количества електрическата 
енергия по оферирана цена за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно техническата 
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 
3. да изготвя прогнози, да изготвя и регистрира в ЕСО, необходимите графици за 
изпълнение предмета на договора 
4. да извършва всички необходими действия, съгласно ПТЕЕ така, че да осигури 
изпълнението на настоящия договор. 
5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при: 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 поисканита от него информация, данни или документи 
касаещи предмета на договора. 
7. да спазва разпоредбите и правилата по Закона за енергетиката и наредбите, издадени за 
неговото приложение, както и ПТЕЕ и разпорежданията на ЕСО така, че да не бъде отстранен от 
ЕСО, като регистриран търговец на ел. Енергия и координатор на балансираща група. 
 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
 
Чл.10. Местата на доставката са съгласно техническата спецификация. 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата 
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. 
 

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 
 

Чл. 12. Отчитането на средствата за измерване и предоставянето на данни се извършва в срокове 
и начини съгласно изискванията, определени в ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ (Правила за измерване и 
контрол на електрическа енергия). 
Чл. 13. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се определят 
съгласно данните от средствата за измерване предоставени от мрежовите оператори. 
Чл. 14. (1) При установяване на различия между измереното от средствата за измерване и 
фактурираните количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е 
длъжна да предостави на другата страна в срок от 10 /десет/ работни дни притежаваната от нея 
документи, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, 
с цел да се определи причината за различията. За предоставянето на документите страните 
подписват двустранен протокол. 
(2) Страните по договора изготвят в срок от 5 работни дни, считано от предоставянето на 
документите по ал. 1 двустранно подписан протокол, в който отразяват постигнатото съгласие за 
количеството електрическа енергия, което трябва да бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока 
по чл. 7, ал. 1, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол. 
 

VIII. ГАРАНЦИИ 
 
Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписването на този договор с грижата на добър 
търговец да изпълнява съвестно и добронамерено своите задължения, определени с 
нормативните актове и правилата, което изпълнение гарантира с представената гаранция    за    
изпълнение на договора в размер на ……….. лв., /……………………………………/, която сума 



представлява 3 % /три процента/ от договорената стойност без ДДС /стойността се определя от 
прогнозното количество   KWh умножено по оферирана цена за един KWh. 
1. Гаранцията се представя под формата на: 
1.1. безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение на договора открита в полза 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след окончателното приключване срока на 
договора (оригинал). Текстът на банковата гаранция предварително се съгласува с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и следва да предвижда възможност усвояването на сумата по нея да се 
извършва в срок до 5 работни дни от първото предявяване на негов писмен иск или 
1.2. парична сума в български лева, внесена по сметката на Община Вършец по следната банкова 
сметка: 
                          Банка "Инвестбанк" клон София - Арсеналски офис Вършец,  
                          IBAN  BG 65 IORT 8038 3300 4177 00 
                          BIC     IORTBGSF. 
1.3 застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -гарант.  
(2) Преди подписването на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя оригинал на 
банковата гаранция или на платежния документ, като доказателство за внесената гаранция. 
(3) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни 
след окончателното приключване на договора и след като страните подпишат писмено 
споразумение, че отношенията помежду им са уредени и никой няма претенции за неустойки по 
договора. 
Чл. 16. При освобождаване на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за периода на задържането й. 

 
IX.ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

 
Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност и не заплаща неустойка в случай на нарушаване 
договорените прогнозни количества електрическа енергия с възможни отклонения от посоченото 
количество в чл. 1, ал. 3 от договора. 
Чл. 18. При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или направени 
разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дейности, 
регламентирани в договора или други нормативни актове и правилата, които се отнасят до 
предмета на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка в размер на 50 
% върху разликата в общата стойност без ДДС по договора и цената на доставчик от последна 
инстанция за срок от четири месеца, към датата на прекратяване на договора.. 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки по настоящия договор 
срещу плащанията на цената, както и от гаранцията за добро изпълнение. 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на начислените 
неустойки. 
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване 
на писменото уведомление по чл. 20 да заплати дължимата сума. 
Чл. 22. (1) При пълно неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с повече от 30 дни или 
при системно неизпълнение на някои от другите задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
развали договора със седемдневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи и неустойка в размер на 100 % от стойността по чл. 4 без ДДС от договора. 
(2)Пълно неизпълнение по смисъла на ал. I е налице, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил 
нищо от конкретно свое задължение в определения за това срок, или когато е извършил нещо, 
противно на това, което се е задължил да не върши, или е изпълнил нещо, което е в отклонение 
от поръчаното, или е извършил всичко, което е бил длъжен да изпълни, но с такова закъснение 
или толкова лошо, че изпълнението е безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3)При условията на ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение. 
Констатациите по ал. 1 се правят с констативен протокол от упълномощените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице/-а. Копие от протокола се предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.23. Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те 
превишават неустойката, но не повече от размера на общата стойност по договора. 



Чл.24. (1) Страните не носят отговорност за забава в случай на настъпване на форсмажорно 
обстоятелство. 
(2) При настъпване на форсмажорно събитие страната следва да уведоми другата страна в срок 
от  10 (десет) дни и да представи съответен документ, удостоверяващ форсмажорното събитие. 
След преустановяване на действието на форсмажорното събитие страните продължават 
изпълнението на задълженията си по договора. 
(3) В случай, че страната не извърши уведомяване относно форсмажорното събитие в 
регламентирания в договора срок, то същата няма право да се възползва от правата, които би и 
дало настъпването на обстоятелството на непреодолима сила. 
 

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните изразено в писмена 
форма.. 
Чл. 26. Договорът може да бъде прекратен с едностранно едномесечно писмено предизвестие от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 27. Договорът може да бъде прекратен едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение разминаващо се с 
Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение дадени от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като задържи внесената гаранция. 
Чл. 28. Договорът може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си. 
Чл. 29. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от задължението му да 
изплати всички фактурирани дължими до момента суми за доставената енергия. 
 

XI.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.30. Изменение на договора се допуска само по изключение при условията на Закона за 
обществените поръчки. 
Чл.31. (1) За всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и изпълнението на настоящия 
договор, както и за всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите, Закона за обществените поръчки, Закона за енергетиката, ПТЕЕ, 
ПИКЕЕ и другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 
(2) Възникналите между страните спорове се уреждат чрез преговори за постигане на 
споразумение. При непостигане на съгласие между страните, спорът се отнася за решаване пред 
компетентния за това български съд. 
Чл.32. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор 
и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по 
пощата (с обратна разписка), по факс или предадени с куриер срещу подпис от приемащата 
страна. 
Чл. 33 . (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица за контакт и за 
упражняване контрол по изпълнението на договора: 
  …………………………………. на длъжност ………….. в Об.А. - Вършец   
  …………………………………. на длъжност ………….. в Об.А. - Вършец  
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следните длъжностни лица за контакти по 
изпълнение на договора: 
  ………………………………….. на длъжност ………….. в  ………………………….  
 …………………………………..  на длъжност ………….. в  ………………………….  
(3) Всяка от страните може да извърши промяна на определените съгласно предходните 
алинеи длъжностни лица, за която следва да уведоми писмено другата страна в 3 /три/ дневен 
срок. 
Чл. 36. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата 
страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. 
 



Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
 
1. Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, валиден към 
датата на сключване на договора; 
2.Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, 
както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за 
подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
3.Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия" по чл. 39, ал. 1, т. 5 от ЗЕ и 
допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на стандартна 
балансираща група" - нотариално заверено копие.  
4. Техническа спецификация 
5. Гаранция за изпълнение на договора (банкова гаранция или паричен депозит); 
б. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
7. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....…………… 
                                   /подпис и печат/                                                                                                          /подпис и печат/           
 

          Кмет на Община Вършец                              ……………………………………..      
                /инж. Иван Михайлов Лазаров/                            …………………………………........ 
    
        
Гл. Счетоводител: .............................. 
               /Красимира Стефанова Тачева/  
 
 
      Юрисконсулт: ……………………   
                     /Антон Димитров Тошев/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


