
П р о е к т! 

Д О Г О В О Р  
 

№ ………/………………….2019 година 

 

 

Днес, …………………………….. 2019  година, в гр. Враца, между: 

 

1. ОБЩИНА ВРАЦА, БУЛСТАТ 000 193 115, със седалище и адрес на управление: 

гр. Враца 3000, ул. „Стефанаки Савов” № 6, представлявана от КАЛИН КАМЕНОВ, кмет 

на Община Враца и ПЕТЪР ПЕТРОВ, гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

 

и  

 

2. ..................................................., ЕИК: ............................, със седалище и адрес на 

управление: ..........................................., представлявано от 

..............................................................., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

и в съответствие с резултатите от проведената процедура за възлагане на 

обществена поръчка и съгласно Решение № ………… от ...........2019 година, на Кмета на 

Община Враца, за определяне на изпълнител и на основание чл. 112 от ЗОП, се сключи 

настоящия договор, с който страните се споразумяха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: “Доставка на нетна активна електрическа енергия от 

изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с 

пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за 

небаланси за обекти на Община Враца по две обособени позиции“ за изпълнение на 

обособена позиция № …………….. – „………………“, в размер и при условията, 

уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно Техническа спецификация, Техническо 

предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, явяващи се неразделна част от 

настоящия договор, наричана за краткост по-долу „ДОСТАВКАТА”; 

(2) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 

активна електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ). 

 

ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Настоящият Договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца. 

Срокът започва да тече от първо число на месеца, следващ сключването на договора на 

настоящата обществена поръчка. 

 

ІII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия е в 

размер на ………… лева (словом ………………………..) за МWh без включен ДДС.  



Чл. 4. Общата стойност на договора е до ………….. лева (…………………) без 

включен ДДС или до ……………. лева (…………………) с включен ДДС. (при 

сключване на договора се изписва сумата, приложима за съответната обособена 

позиция - прогнозната стойност). 
Чл. 5. (1) Цената по чл. 3 от настоящия договора на електрическата енергия се 

определя в лева/MWh за количеството доставена електроенергия, съгласно предоставените 

измервателни данни от страна на собственика на измервателните системи, в зависимост от 

местонахождението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) В цената по чл. 3 от настоящия договора е включено и възнаграждение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможни разходи за балансиране (цена на балансираща енергия за 

излишък и/или недостиг, дължима от/на ЕСО), както и възнаграждение за допълнителните 

услуги по отговорност за балансиране и прогнозиране на потреблението. 

(3) Върху така определената цена в чл. 3 от настоящия договора, по-горе, се 

начисляват допълнително и дължат, законосъобразните размери на данък добавена 

стойност (ДДС), акциз и всякакви нормативно определени добавки върху цената на 

електрическата енергия, независимо от тяхната форма. 

(4) Цената по чл. 3 от настоящия договора не включва услуги, свързани с 

ползването на съответните мрежи и предоставяните от операторите на съответните мрежи 

услуги. 

(5) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

Чл. 6. (1) По време на действие на договора оферираната в Ценово предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група. 

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената енергия, в български лева, по 

банков път, съгласно оферираната в Ценовото предложение единична цена на нетна 

активна електрическа енергия, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на 

доставката, въз основа на представени данъчни фактури в оригинал към съответните 

обекти на Община Враца, придружени с отчет на изразходваното количество енергия за 

всеки обект поотделно. 

(2) Заплащането на дължимите суми се извършва от бюджета на Община Враца – по 

обособена позиция № 1 и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни 

средства – по обособена позиция № 2. 

(3) Разплащането по настоящия договор ще се извършва в български лева, по 

посочена от Изпълнителя банкова сметка както следва: 

- Обслужваща банка: 

- IBAN: 

- BIC: 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата 

енергия, с необходимото качество, на мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ, а именно в 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. 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). 



3. В качеството си на координатор на стандартната балансираща група – да 

осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 

количества електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за излишък и недостиг и без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за 

участие в балансиращата група. 

4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

5. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 

енергия, съгласно изискванията на чл. 7 от настоящия договор. 

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 

невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; промяна в 

лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват действия по 

изпълнението на този Договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими 

за издаване на данъчни фактури и др. 

7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 

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

8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносна 

мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

9. Да осигури пълното администриране на информационния поток с ЕСО, както и 

поемането на разходи за небаланси; 

10. Периодът на отчитане на потребената енергия да е всеки месец, към съответният 

обект. 

11. Сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители, в случай, че е посочил такива и да предостави оригинален екземпляр на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Доставката на определена с Договора количества нетна активна електрическа 

енергия е с влошени показатели, въз основа на което тя е с качество, неподходящо за 

потреблението й, съобразно уговореното и други. Стойността на некачествено 

извършените работи се определя съобразно конкретния случай. Независимо, че съответния 

мрежови оператор носи отговорност за качеството на електрическата енергия, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, въз основа на сключения Рамков договор по чл. 11, т. 13 и във връзка с 

чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия с „ЧЕЗ Разпределение“, в 

качеството му на оператор на разпределителната мрежа, носи солидарна отговорност. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимо съдействие за изпълнение на предмета 

на договора. 

2. Да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на 

задълженията му по договора; 

2. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на 

доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 

3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по цената, 

определена съгласно уговореното в глава III, при условията и в срока съгласно настоящия 



договор; 

4. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор. 

5. 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, в номерата на банковите си сметки и др. 

6. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 

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

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

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

енергия. 

Чл. 10. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение 

разминаващо се с Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение 

дадени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

настоящия договор с едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция. 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че ще ползва 

такива. 

2. Да присъединява и нови обекти, по съответния ред, с изискуемите за това 

документи. Минимум месец преди за съответните обекти да са налице всички 

обстоятелства, за да бъдат включени в списъка за доставка на нетна енергия, Възложителят 

следва писмено да уведоми Изпълнителя за вида на обекта, неговото местонахождение, 

мощност и други характеристики. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и/или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неговите подизпълнители в рамките на обекта, в резултат на което 

възникват: 

- смърт или злополука, на което и да било физическо лице при изпълнение предмета 

на договора. 

- загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в обекта, вследствие 

извършваните работи; 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪ ЛНЕНИЕ 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си 

по настоящия договор, в размер на ………… лева (……………….), представляваща 5 (пет) 

на сто от стойността по чл. 4 от настоящия договор. 

(2) Гаранцията се представя под формата на: 

а. парична сума, внесена по сметката на Община Враца; 

б. банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е 

безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

в. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 



изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 

тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 

отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на 

валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(4) 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; 

(5) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 20 (двадесет) 

работни дни след изтичане срока на договора, освен ако не са налице условия за нейното 

задържане. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се 

дължат лихви. 

 

VIІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 13. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в 

мястото на доставка. 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 

електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в 

мястото на доставка. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и 

използването на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените 

количества след постъпването им в мястото на доставка. 

 

VІIІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

Чл. 15. Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на 

доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите правила за 

измерване на количеството електрическа енергия. 

 

ІX. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

Чл. 16. (1) Периодът на отчитане на потребената енергия е всеки месец, към 

съответният обект. 

(2) Отчитането на средствата за измерване се извършва също и в сроковете, 

съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

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

се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните. 

 

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ. 

Чл. 18. (1) При пълно неизпълнение на поето с настоящия договор задължение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка, в размер от 30% (тридесет 

процента) от цената на договора. 

(2) При частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 30% (тридесет 

процента) от стойността на неизпълнената част. При некачествено изпълнение, 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на възложителя в размер на 30% (тридесет 

процента) от стойността на некачествено извършените работи. 

Чл. 19. (1) Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от внесената гаранция за 

изпълнение на поръчката по отношение на вземания, възникнали на основание на 

настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извън санкциите по чл. 18, ал. 1 и ал. 2, от настоящия 

договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при прекратяване регистрацията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (в случай, че същият е 

юридическо лице). 

(4) Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава, в срок до 20 (двадесет) 

работни дни, при прекратяване на договора, на основание чл. 20, т. 1, 2 и 3, от настоящия 

договор и/или прекратяване на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане срока на договора или изчерпване на финансовия ресурс на договора; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. Едностранно, без предизвестие, при виновно пълно неизпълнение на 

задълженията на ИПЪЛНИТЕЛЯ по раздел ІV от настоящия договор. 

4. Когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 

договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП; 

5. Когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 

поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

6. Поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС. 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

Чл. 22. Страните не се освобождават от задължение да уредят всички финансови 

задължения възникнали преди прекратяване на договора. 

 

ХIІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 23. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 24. При възникнали имуществени спорове между страните при или по повод 

изпълнение на настоящия договор, на основание чл. 117, ал. 2 от ГПК, страните се 

договарят евентуалните съдебни спорове да се разглеждат пред компетентния съд в гр. 

Враца, съобразно правилата на родовата подсъдност. 

Чл. 25. 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. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 

търговската дейност, техническите 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 обществената поръчка. Това правилото не се прилага по 

отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на 

Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП. 

Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна 

да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

Чл. 27. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва:  

За Възложителя: Община Враца – гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, инж. Иван 

Андреев – Гл. експерт ЕЛ и ОВ 

За Изпълнителя: ………………………………………. 

Чл. 28. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята 

за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за 

Възложителя и един за Изпълнителя 

 

Неразделна част от Договора са: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация. 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

КАЛИН КАМЕНОВ     .................................................. 

Кмет на община Враца     ................................................. 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Гл. счетоводител    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


