
Д О Г О В О Р №....5.Й 

ДнесЧ-.Ь.^.Ч.. . 4 ^ лЬ.Гмежду: 

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 
Врабча № 1. ЕИК 175263817. представлявана от Евтим Костадинов, председател на 
Комисията, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

„Енерджи Съплай" ЕООД, седалище гр.София, ул. „Граф Игнатиев" №2, ет.З, 
ЕИК 175392783. представлявано от Соня Петрова Николова - Кадиева, наричано по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП и Решение № ВОП - 01/16.03.2015 г. на 
председателя на КРДОПБГДСРСБНА се сключи настоящият Договор, както следва: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като координатор на 
балансираща група приема да извършва доставка на количества нетна активна 
електрическа енергия - средно напрежение на обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ находящ се в 
гр. Банкя, кв. Михайлово. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорност за изготвянето и администрирането на 
прогнозен график, и за балансирането на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

3. Срокът на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
първата доставка. 

4. Ефективното изпълнение на настоящия договор започва след регистрация, 
съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), на първия 
регистриран график за доставка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
5.1. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката 

(ЗЕ) и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на 
електропреносна мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща 
енергия; 

5.2. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 
момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор; 
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5.3. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник (непряк член съгласно ПТЕЕ) 
в стандартната балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие; 

5.4. да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
количество електрическа енергия; 

5.5. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във възможно най-кратък срок в 
следните случаи: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по 
Договора; промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да 
извършват действия по изпълнението на този Договор; промяна в данните по 
регистрация, промяна в данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др.; 

5.6. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да 
осигурява прогнозиране на потреблението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва 
планиране и договаряне на конкретни количества нетна активна електрическа енергия 
съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), като: 

5.6.1. изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Графиците следва да съобразяват очаквания часови енергиен 
товар. Графиците следва да обхващат 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за 
съответния ден и да се изготвят до размера и съобразно с прогнозните помесечни 
количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5.6.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ; 

5.6.3. потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка пред 
ЕСО; 

5.7. в качеството си на координатор на стандартната балансираща група - да 
осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 
количества електрическа енергия за всеки период на сетълмен в дневните графици за 
доставка и тяхното заплащане, като всички разходи/приходи по балансирането са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без в балансиращата група допълнително да се начисляват 
суми за излишък и недостиг. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
6.1. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към 

него, както и ПТЕЕ, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 
6.2. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на поръчката; 
6.3. да купува и приема договорените количества електрическа енергия в 

мястото на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 
6.4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договорения ред стойността на 

доставените съобразно определения в настоящия договор ред количества електрическа 
енергия; 

6.5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие Ю/десет/ дни 
преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по своите 
съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на 
средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху 
договорното изпълнение; 

6.6. в случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи 
ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление - в срок до 3 /три/ 
работни дни от възникване на събитието да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
промяна на количеството потребявана енергия и очакваната продължителност на 
събитието; 

6.7. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок 
при: невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; 
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провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на 
изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества; промяна в 
лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по 
изпълнението на този Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, 
необходими за издаване на данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 

IV. ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ 

7. Цена за един МХ^Ь нетна активна електрическа енергия е в размер на 
74.88 (седемдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) лева без ДДС. 

8. По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. 

9. В цената по т. 7. е включена цена за доставка на нетна активна енергия за 
средно напрежение, и разходи за балансиране и администриране на доставянето на 
електрическа енергия и всички други разходи, свързани с качественото изпълнение на 
договора. В балансиращата група не се начисляват суми за излишък и недостиг. 

10. Цената по т. 7 не включва: цената за достъп до електропреносната мрежа, 
цената за пренос по електропреносната мрежа, пренос и достъп по 
електроразпределителните мрежи, цена за „задължения към обществото", утвърдени от 
ДКЕВР и дължимите преки и косвени данъци, акциз и дължим ДДС към тях. 

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща допълнително такса за участие в 
балансираща група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите на небаланси на електрическа 
енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно доставената и реално 
изразходваната нетна активна електрическа енергия, отчетена по измервателните 
уреди, в лева съгласно цената по т. 7, с начислен данък добавена стойност (ДДС) след 
издаване от Изпълнителя на данъчна фактура - оригинал в срок 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от датата на представяне на фактурата. Плащането се 
извършва по банков път чрез превод по сметка на Изпълнителя, посочена във 
фактурата. Дължимият акциз и такса „Задължение към обществото" се фактурират от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно от фактурирането на продажбата на електрическата енергия 
за съответния период. 

Сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Пиреос банк 
IВАN ВС42Р1КВ80551602392033 

V. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И 
ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава данни за доставяните количества 
електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ, като: 

12.1 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, което е 
задължение на съответния Оператор на електропреносна/електроразпределителна 
мрежа (ОЕМ); 
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12.2. отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и 
съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

13. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този 
договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ. 

14. При установяване на различия между доставените и фактурираните 
количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да 
предостави на другата страна, в срок от 3 (три) работни дни, притежаваната от нея 
документация, удостоверяваща количествата, доставките и получаванията на 
електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията. 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

15. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества 
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в 
мястото на доставка; 

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в 
мястото на доставка. 

17. 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. 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

18. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 460.00 (хиляда 
четиристотин и шестдесет) лева, представляваща 2% от прогнозната стойност на 
поръчката без включен ДДС и се представя пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на 
договора, като: 

18.1. Гаранцията е със срок не по-малко от по-малко от 30 (тридесет) дни след 
изтичане срока на договора. 

18.2. В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа 
условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното 
изпълнение на задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на 
договора, като гаранцията служи за удовлетворяване при вреди, настъпили в резултат 
от неизпълнение или лошо изпълнение на договора. 

20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, 
без да дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен, ако не са налице условия за нейното задържане. 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 

21. В случай, че Изпълнителят не изпълни задълженията си в сроковете 
съгласно договора, същият дължи неустойки за всеки ден неизпълнение до неговото 
отстраняване, в размер на 10 % (десет процента) от стойността на доставеното 
количество електрическа енергия за месеца предхождащ неизпълнението. 
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22. В случай че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените 
срокове за плащане, същият дължи обезщетение в размер на законната лихва върху 
просрочената сума от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане. 

23. Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да 
търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 
неустойката. 

24. Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на 
непреодолима сила, дефиницията, за която страните се съгласяват да се счита тази 
определена от законодателя в чл. 306 от Търговския закон. 

25. При пълно неизпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят 
задържа гаранцията за изпълнение на договора за обезщетяване на вредите от 
съответното неизпълнение. 

26. При частично или неточно изпълнение на договора от Изпълнителя, 
Възложителят задържа съответна част от гаранцията за изпълнение на договора или от 
стойността на следващи плащания за обезщетяване на дължимите неустойки и вредите 
от неизпълнението. 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

27. Настоящият договор се прекратява, както следва: 
27.1. с изтичане срока на договора; 
27.2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
27.3. при виновно неизпълнение на поетите с договора задължения - с 

едностранно 30 дневно писмено предизвестие, отправено от изправната старана до 
неизправната страна; 

27.4. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на някоя 
от страните. 

28. При прекратяване на договора страните не се освобождават от задължение да 
уредят всички финансови задължения, възникнали преди прекратяването. 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

29. В настоящия договор са използвани някои съкращения, както следва: 
- Закон за енергетиката (ЗЕ); 
- „Оператор на електропреносна мрежа" (ОЕМ) - юридическото лице, което 

администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111. ал. 1 от 
Закона за енергетиката; 

- Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) приети от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране; 

- Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) приети 
от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. 

30. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора, в т.ч. обстоятелства, свързани с търговска дейност, технически процеси, 
проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни 
модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. 

31. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор 
страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, на посочените 
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адреси/телефони/факсове като за дата на получаването им се счита датата на завеждане 
в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или 
уведомления получени след 16:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за 
получени в следващия работен ден. 

31.1. За свои представители във връзка с изпълнението на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определят следните лица: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Калин Нинов, Лилия Петрова, Пламен Василев, адрес: гр. 
гр.София, ул. „Ераф Игнатиев" №2, ет.З, е-таП: оШсе@епег§у5ирр1у-Ь§.сот, тел.: 
02 / 9848785, факс 02 / 9848786. 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Божидар Борисов адрес: гр. София, ул. „Врабча" № 1 е-таП: 
Ь.Ьоп50У@сотс1о5.Ь§, факс: 02/ 8004500, тел.: 02/8004513, С8М: 0884 404386. 
32. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение 

само в случаите регламентирани в чл.43, ал.2 от ЗОП; 
33. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване чрез писмени споразумения, а при 
недостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред компетентен съд. 

34. За всички неуредени в настоящия договор въпроси ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за 
Възложителя и един за Изпълнителя и влиза в сила от датата на подписването му от 

Директор на Дирекция ФЖПАД: 

страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ^/.. Щ 

ВА) 

(В. СТЕФАНОВА) 


