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Д О Г О В О Р 
за изпълнение на обществена поръчка с наименование: „Доставка на нетни количества 

активна електрическа енергия  (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за недвижими обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН 

ТОТАЛИЗАТОР“, по Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги 

по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и 

Южна Централна регионални дирекции на БСТ" 

 

 

Днес, 22.02.2019  г., в гр. София между: 

 

Държавно предприятие “Български спортен тотализатор” със седалище и адрес на 

управление в гр. София – п.к. 1618, Столична община, район Красно село, ул. „Хайдушко 

изворче” № 28, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

202766380, представлявано от ДАМЯН ДАМЯНОВ – Изпълнителен директор, назначен 

със Заповед № РД-09-16/13.01.2016 г. на Министъра на младежта и спорта и СВЕТЛА 

НИКОЛОВА – Главен счетоводител, наричано по-долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 

една страна  

и  

„Гранд енерджи дистрибюшън“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София – 

п.к. 1360, Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, ет. 4, вписано в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията с ЕИК 201208860, представлявано от Илия Владимиров 

Йорданов в качеството му на Управител, наричан/а/о за краткост по-долу 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

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

поотделно „Страна“),  

се сключи настоящият договор на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), след проведена открита процедура за избор на изпълнител по реда на 

чл.18, ал.1, т.1 ЗОП с наименование: „Доставка на нетни количества активна 

електрическа енергия  (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на 

стандартна балансираща група за недвижими обекти на ДП „БЪЛГАРСКИ 

СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“, по обособена позиция № 3 -„Доставка на електрическа 

енергия и услуги по балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на 

територията на Югоизточна и Южна Централна регионални дирекции на БСТ", 
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открита с Решение № 347/19.12.2018 г. на изпълнителния директор на ДП „Български 

спортен тотализатор“ и влязло в сила Решение № 51/01.02.2019 г. на изпълнителния 

директор на ДП „Български спортен тотализатор“ за определяне на изпълнител на 

обособена позиция № 3 с предмет  - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и 

Южна Централна регионални дирекции на БСТ", въз основа на който страните се 

споразумяха за  следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Списък на обекти на ДП БСТ към Техническата 

спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3, и съпътстващите доставката на 

електрическа енергия дейности по балансиране на краен клиент в качеството си на 

координатор на стандартна балансираща група, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

(2) По заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, обектите, по отношение на които се извършва доставка 

на електрическа енергия и съпътстващите ги услуги, посочени в Списък на обекти на ДП 

БСТ към Техническата спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3, от 

изпълнител, могат да бъдат едностранно променяни от него – т.е. включвани/изключвани, 

като за същото не се заплащат допълнителни такси и/или каквито и да са обезщетения или 

неустойки.  

(3) При осъществяване на доставките и предоставянето на съпътстващите ги услуги, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Техническите спецификации от 

документацията за участие, както и предложеното от него в Техническото и Ценовото му 

предложение /Приложения №№1, 2, 3 към Договора/. 

 

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да: 

− Извърши цялостна процедура по пререгистриране на доставчик и 

координатор от  свободния пазар на електроенергия на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

клиент – потребител на свободния пазар и пререгистриране на обектите му на краен 

клиент – потребител на пазара, в срок не по-дълъг от 15 работни дни от подписване на 

настоящия договор; 
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− Извърши пълно администриране на информационния поток с лицензираните 

електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се намират 

измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на 

разходите за небаланси, при специалните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в 

Техническата спецификация, и съгласно предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение; 

− Включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на своя стандартна балансираща 

група съгласно ПТЕЕ; 

− Регистрира обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ЕСО като активен член на 

пазара на електрическа енергия; 

− Извършва енергиен мониторинг и изготвя прогнози, регистрира графици, 

които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 

количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, както и да 

извършва всички необходими дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и правилата за измерване на 

количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

− Извършва доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна 

електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на 

напрежение (средно и ниско) по цена и при условия, уговорени в настоящия договор и 

приложенията към него; 

− Изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

клиента с цел оценка на енергийната му ефективност; 

− Администрира прогнозните дневни нетни количества активна електрическа 

енергия на средно и ниско напрежение, които се известяват (регистрират) в ЕСО под 

формата на графици, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за обмена на информация с 

лицензираното ЕРП на територията, на която се намират съответните измервателни точки. 

 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за администрирането на прогнозните дневни нетни 

количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, които се 

известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите 

количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

обмена на информация с лицензираното ЕРП на територията, на която се намират 

съответните измервателни точки. 
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Чл.4. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 

активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение се прилагат ПТЕЕ. 

II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА.МЯСТО 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.5. Настоящият договор влиза в сила от 22.02.2019 г. и има срок на действие 24 месеца 

от тази дата.  

 

Чл.6. Мястото на изпълнение на Договора е територията на Република България, на 

областите: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, 

Хасково и Ямбол, до всички обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Списък на обекти на 

ДП БСТ по Обособена позиция № 3 - „Доставка на електрическа енергия и услуги по 

балансиране на краен клиент за обекти, находящи се на територията на Югоизточна и 

Южна Централна регионални дирекции на БСТ". 

 

  

III. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

 

Чл.7 (1) Измерването на консумираната нетна активна електрическа енергия на средно и 

ниско напрежение се извършва по тарифни зони (върхова, дневно и нощна) от 

монтираните средствата за търговско измерване (СТИ) в обектите посочени в Списък на 

обекти на ДП БСТ към Техническата спецификация на поръчката по Обособена позиция № 

3, представляващ приложение към настоящия договор. Отчитането на средствата за 

търговско измерване и предоставянето на данните се извършва в срокове и начини 

съгласно изискванията, определени в ЗЕ, ПТЕЕ ПИКЕЕ. 

(2) Количествата нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, 

продадени и закупени по този договор, се определят съгласно данните от СТИ 

предоставени от мрежовите оператори. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформена 

данъчна фактура с дата последния ден на отчетния месец, и не по- късно от 10-то число на 

следващия месец. Фактурата издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговаря на 

изискванията на чл. 8, ал. 3 и ал. 8 от настоящия договор. 

 

Чл.8 (1) Цената за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия е за всички тарифни 

зони (върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение (средно и ниско).  

(2) Цената по ал. 1, стойността на която е посочена в ал. 3 на настоящия член, е крайна и 
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включва стойността на доставената електрическа енергия и предоставянето на всички 

съпътстващи я услуги, като: 

- Разходи (такси) за регистрация и участие на ДП БСТ, като участник в стандартна 

балансираща група като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото включване като активен 

член на пазара на балансираща енергия; 

- Разходи свързани с пълната процедура по пререгистрация на обектите на ДП БСТ 

към новоизбрания доставчик на електроенергия на свободния пазар; 

- Цена за доставка на нетна активна енергия на средно и ниско напрежение, в т.ч. и 

начислените суми за излишък и недостиг, ако такива се формират;  

- Разходи за извършване на енергиен мониторинг и представянето на ДП БСТ на 

необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени 

почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение и различни справки;  

- Разходи за администрирането на графиците и обмена на информация с 

лицензираното ЕРП на територията, на която се намира съответната измервателна точка; 

- Разходи за изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров 

профил на ДП БСТ с цел оценка на енергийната му ефективност; 

- Регистрирани небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на 

прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и всички 

други разходи, свързани с участието на ДП БСТ на свободния пазар на електрическа 

енергия; 

- Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално потребените количества 

нетна активна доставена електрическа енергия в лева за кВтч. Цената за 1 /един/ кВтч 

нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение по чл. 3 от договора, 

ведно с разходите по ал. 2, е определена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е 

на стойност 0,11415 (нула цяло едно едно четири едно пет) лева без ДДС.  

(4) Към цената по ал. 1, стойността на която е посочена в ал. 3 на настоящия член, се 

начисляват: такса „задължение към обществото”, такса „достъп и пренос“, акциз и ДДС 

/ако е дължим/;  същите се фактурират на отделни редове. Стойноста на тези таски и 

данъци е нормативно регулирана и се определя в съответствие с размера, установен за 

съответния месец на начисляването им, от компетентния регулаторен орган. 

(5) По време на действие на договора цената за 1 /един/ кВтч нетна активна електрическа 

енергия на средно и ниско напрежение, посочена в ал. 3, не се променя, освен в случаите, 

по чл.116 ЗОП, в т.ч. и когато: 
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 т.1. При промяна на цената на електрическата енергия на Българска независима енергийна 

борса, при която цената за 1 кWh, се явява с повече от 5% по-ниска от средномесечната 

цена за 1 кWh, продавана на Българска независима енергийна борса в период от два 

последователни месеца, обхващащи изпълнението на договор; или 

т. 2. При промяна на цената на електрическата енергия на Българска независима енергийна 

борса, при която цената за 1 кWh, предложена от участника, избран за изпълнител по 

договор по съответна обособена позиция от настоящата поръчка, се явява с повече от 5% 

по-висока от средномесечната цена за 1 кWh, продавана на Българска независима 

енергийна борса в период от два последователни месеца, обхващащи изпълнението на 

договор. 

(6) В случай на възникване на хипотеза по чл. 8, ал. 5, т. 1 от Договора, всяка от страните 

има право да поиска увеличение цената на електрическата енергия по договора със 

съответния процент, но не повече от 10%, за което се представят документи доказващи 

това и се съставя и подписва споразумение.  

В случай на възникване на хипотеза по чл. 8, ал. 5, т. 2 от Договора, всяка от страните има 

право да поиска намаление цената на електрическата енергия по договора до съответния 

процент, за което се представят документи доказващи това и се съставя и подписва 

споразумение.  

(7) Стойността на реално потребените количества нетна активна електрическа енергия за 

средно и ниско напрежение, отчетена от монтираните средства за търговско измерване в 

съответните обекти, посочени в Списък на обекти на ДП БСТ към Техническата 

спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3, ведно с дължимите данъци и 

такси, се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно в срок до 15 (петнадесет) работни 

дни, считано от датата на получаване на надлежно издадената данъчна фактура и 

съпътстващите я документи.  

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава отделни фактури за всеки един бюджетен център към 

Регионалните дирекции на ДП БСТ, съпътствани от справка (приложение) за 

консумацията на всеки един обект на предприятието отделно – точка на мерене (адрес, 

номер на електромер и ИТН номер), отчетен период, косумация в мВтч и кВтч по видове 

тарифи и общо потребление. 

Бюджетните центрове към Регионалните дирекции на ДП БСТ са както следва: 

- Бюджетен център – Бургас 

- Бюджетен център – Пловдив 

- Бюджетен център – УМЦ Велинград. 
 

 (9) Дължимите плащания по настоящия договор се заплащат в български лева. Плащането 
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се извършва по банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: Банка Уникредит Булбанк АД 

IBAN: BG91UNCR70001521763920 

BIC: UNCRBGSF 

 

Чл.9. (1) При установяване на различия между измереното от СТИ и фактурираното 

количество електроенергия и след поискване от установилата различията страна, другата е 

длъжна в срок до 10 (десет) работни дни да предостави притежаваните от нея документи, 

удостоверяващи количествата и доставките на нетна активна електрическа енергия на 

средно и ниско напрежение, с цел да се определи причината за различията. За 

предоставяне 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 нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 

напрежение, което трябва да бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по чл. 8, ал. 7, 

считано от датата на подписване на двустранно подписания протокол. 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.10. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5%  (пет на сто) от Стойността на 

Договора без ДДС, а именно 31 500 (тридесет и една хиляди и петстотин) лева 

(„Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. 

 

Чл.11. (1). В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 15 

(петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(2). Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 

условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

при спазване на изискванията на чл.11 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или 

нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл.12 от Договора; и/или 
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3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на чл.13 от Договора. 

 

Чл.12. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: Уникредит Булбанк АД 

BIC: UNCRBGSF 

IBAN: BG10UNCR70001521679048 

 

Чл.13. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 

гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 

изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. да съдържа задължение на банката - гарант да 

извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 

неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 

Гаранцията за изпълнение по този Договор; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 

валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.14. (1). Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 

трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.  

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
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застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл.15.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60 

(шестдесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно 

приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

 1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 8 от Договора;  

 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 

съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 

усвояване на гаранциите. 

 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай 

на неизпълнение. 

 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, 

в следните случаи: 

 1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10 

(десет) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това 

основание;  

 2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 

основание;  
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 3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

Чл.18. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 

Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да търси обезщетение в по-голям размер. 

 

Чл.19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни 

да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 

банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 

момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 

съответствие с чл.9 от Договора. 

 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията 

за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.21. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи съответното възнаграждение за 

извършените доставки при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. 

 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да продаде и осигури електрическа енергия  на КЛИЕНТА в точките на 

присъединяване към съответната електропреносната или електроразпределителните 

мрежа за обектите посочени в Списък на обекти на ДП БСТ към Техническата 

спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3, както и спрямо тези, посочени 

допълнително от него със заявка; 

2. да достави необходимото количество нетна активна електрическа енергия, което 

да отговори на нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
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3. да прехвърли правото за собственост върху доставената активна електрическа 

енергия в точките на присъединяване към съответната мрежа за обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. да изготви всички необходими документи за пререгистрация на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от текущия доставчик на електрическа енергия на свободния пазар към 

новоизбрания такъв;   

 5. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своя стандартна балансираща група с координатор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за регистрация и участие. 

 6. да извършва енергиен мониторинг, да прогнозира потреблението на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като изготвя почасов прогнозен график за деня на доставка на 

електрическа енергия, който да обхваща часовия интервал от 00:00 часа до 24:00 часа и да 

представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите графици, които се известяват (регистрират) в 

ЕСО, в които са отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на 

средно и ниско напрежение и различни справки. 

 7. да извършва добросъвестно всички необходими действия спрямо действащите 

Правила за търговия на електрическа енергия (ПТЕЕ ) за регистрация и валидиране на 

почасовия дневен график за доставка на електрическа енергия до обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 8. да включи/добави към Списък на обекти на ДП БСТ към Техническата 

спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3 всеки нов обект на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при същите условия на регистрация. 

 9. да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел оценка на енергийната му ефективност 

 10. да осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да доставя електрическа 

енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и 

ПИКЕЕ. 

 11. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 

на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

 12. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

 13. да издава подробна фактура съпътствана от справка за консумацията на всеки 

обект на клиента отделно - точка на мерене /адрес, номер на електромер и ИТН номер/, 

отчетен период, консумация в мВтч по видове тарифи и общо потребление. 

 14. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, 

които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 
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този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 

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

 15. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 

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

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

и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да 

не бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор на 

балансираща група. 

17. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) дни при настъпване на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 5, т. 2 от Договора на електронния адрес, посочен за 

комуникация или по друг канал, в писмена форма. 

 

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да извършва промени на списъка с обекти (като заявява за отпадане или 

добавяне обект), посочени в Списък на обекти на ДП БСТ към Техническата 

спецификация на поръчката по Обособена позиция № 3, като уведомява писмено за това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез заявка; 

2. да извършва проверка по всяко време от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.; 

 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за доставените количества 

нетна електрическа енергия и предоставените, съпътстващи я дейности, съгласно 

условията на този договор и при точно изпълнение на възложеното с него. Количествата 

доставена електрическа енергия се определят след получаване на данните от търговските 

електромери.  

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 номера на банковите си сметки и др.; 

3. да упълномощи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна процедура по регистриране 

на свободния пазар на електроенергия на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като клиент – 

потребител на свободния пазар и регистриране на обекти на краен клиент – потребител в 
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пазара, от координатор на балансираща група. Да снабди ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

необходимите документи за гореописаното. 

VI. ПРОГНОЗНИ ГРАФИЦИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ЦЕЛИТЕ НА ИЗГОТВЯНЕТО ИМ 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ самостоятелно извършва дейността по изготвянето на 

прогнозните графици за потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 27. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да полага добросъвестни усилия по 

уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всякакви обстоятелства, които имат пряко влияние 

върху потреблението на електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за периода на срока 

на договор, в това число планирани ремонтни дейности, аварии, или други ситуации, които 

водят до значителни отклонения от нормалното потребление и за които е бил уведомен от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че могат да имат такова влияние. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено 

предизвестие 10 ( десет) дни преди началото на планирани ремонтни или друг вид 

дейности , които водят до значително отклонение от нормалното потребление. В това 

писмено предизвестие трябва да бъде включена информация относно периода на 

провеждане на ремонтните дейности  и очакваното отклонение в консумация на обектите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) В случай на авария, непредвидено удължаване на планирани ремонтни дейности или 

друго събитие, което води до дълготрайна невъзможност за електропотребление, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща писмено известие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на настъпване 

на събитието. Това известие включва информация относно очаквания период на 

продължителност на събитието и очакваното отклонение в консумацията на обектите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 28. (1) При забава на дължимо плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.5 % от стойността на забавеното плащане, за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 

(2) При забавено изпълнение на задължение по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 0.5 % от стойността на 

договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 
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(3) При забавено изпълнение повече от 20 (двадесет) дни изправната страна по договора 

има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок за 

изпълнение, като освен неустойката за забава има право и на неустойка за неизпълнение в 

размер на 10 % от прогнозната стойност на договора. 

(4) Изправната страна по договора може да претендира обезщетение за нанесени вреди и 

пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на уговорените в 

договора неустойки. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 29. (1) Този Договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока за който е сключен. 

2. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

(2) Договорът може да бъде прекратен 

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от Страните; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с едномесечно писмено предизвестие; 

4. едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с шестмесечно писмено предизвестие; 

5. при отнемане лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейност като 

„търговия с електрическа енергия“ на основание чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката 

(ЗЕ) и допълнение на лицензията с права и задължения за дейността „координатор на 

стандартна балансираща група“.; 

 6. едностранно, с писмено предизвестие, отправено до другата страна, при наличие 

на основателна причина по смисъла на ал.3 по-долу: 

(3) Страните се договарят за основателна причина за прекратяване на договора да се счита 

всяко едно от следните обстоятелства : 

                 1. отстраняване от пазара на балансираща енергия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

                 2. неподновяване или отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

                 3. откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

някоя от страни ; 

                4. при прекратяване като юридическо лице на някоя от страните без 

правоприемство; 
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Чл. 30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 ЗОП, без да 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 ЗОП. В последния 

случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 

от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на 

спорове по този Договор. 

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 31. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 

в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора 

и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби, в т.ч. но не 

само и пред тези, посочени в Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпроедбите на Договора 

и допълнителните споразумения към него;  

3. разпоредбите на Допълнителните споразумения имат предимство пред 

разпоредбите на Договора. 

 

Конфиденциалност  

Чл. 32. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при 

или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 

Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 

търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, 

документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на 

другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, 

финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, 

собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или 

стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, 

диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни 

приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга 
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информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен 

диск или друго устройство. 

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация 

може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, 

като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по Договора. 

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 

контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 

физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 

задължения от страна на такива лица.  

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила 

и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 
 

Публични изявления 

Чл. 33. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни 

и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 34. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право. 
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Изменения 

Чл. 35. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени 

в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

 

Непреодолима сила 

Чл. 36. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на 

това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 

длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 

15 (петнадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се 

състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 37. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 

клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Чл. 38. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без 

това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 

Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

 

Уведомления 

Чл. 39. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 
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(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

Адрес за кореспонденция:  

ЦД на БСТ 

ул. „Хайдушко изворче” № 28 

гр. София, п.к. 1618 

Тел.: 02/ 81 81 888  

Факс: 02/ 81 81 801 

Лица за контакт:  

Светла Николова – Главен счетоводител, ЦУ на ДП БСТ 

Тел: 02/ 81 81 815 

e-mail: s.nikolova@toto.bg 

Златко Златанов – Директор, ЮИРД на ДП БСТ 

Тел.: 056/ 811969 

e-mail: rd_burgas@toto.bg 

Атанас Узунов – Директор, ЮЦРД на ДПБСТ 

Тел.: 032/ 63 17 12 

e-mail: rd_plovdiv@toto.bg 
 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: гр. София п.к. 1360, Индустриална зона Орион, ул. 3020 № 34, 

ет. 4 

Тел.: 02/89 04 260, мобилен: 0892 693 565 

Факс: 02/89 04 251 

e-mail: p.pavlov@grandenergy.net 

Лице за контакт: Павлин Павлов 
 

 (3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

 

mailto:s.nikolova@toto.bg
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(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 

телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 

писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 

задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 

посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица 

за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до  (три) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Език 

Чл. 40. (1) Този Договор се сключва на български език.  

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, 

свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и 

при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (или негови представители или служители), са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

Приложимо право 

Чл. 41. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 
 

Разрешаване на спорове 

Чл. 42. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните 

чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от 

компетентния български съд. 
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Екземпляри 

Чл. 43. Този Договор се състои от 20 (двадесет) страници и е изготвен и подписан 3 (три) 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

Приложения: 

Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Технически спецификации; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

….. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/            /подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/ 

………………………………......                              ................................................  

ДАМЯН ДАМЯНОВ                 ИЛИЯ ЙОРДАНОВ                                          

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР       УПРАВИТЕЛ                                         

 

/подписът е заличен на осн. на чл. 2 ЗЗЛД/             

…………………………………….. 

СВЕТЛА НИКОЛОВА 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

 


