
Д О Г О В О Р 

№ . . . i # 3 !.М.?А,.2Шт. 
i 

Днес ..З.Ф>.ФЖ:.20\ & година, между: 
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 • председател на Комисията, наричана 
за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 
„Мост Енерджи" АД, от друга страна, със седалище и адрес на управление в гр. 

София - 1619, бул. „България" № 118, БЦ „ Абакус, ЕИК 201325372, представлявано от 
- Изпълнителен Директор, наричано по-долу " ИЗПЪЛНИТЕЛ" 

на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведено публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет "Доставка на нетно количество активна електрическа 
енергия по свободно договорени цени и координиране на балансираща група, за средно 
и ниско напрежения, в обектите на Комисията за разкриване на документите и за 
обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия" и Решение № ВОП-
02/09.03.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи 
настоящият договор, 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 прогнозни количества нетна активна 
електрическа енергия, както следва: 

1.1. на обект на КРДОПБГДСРСБНА, находящ се гр. Банкя, кв. Михайлово -
прогнозно количество нетна активна електрическа енергия за средно напрежение - 850 
MWh; 

1.2. на обект на КРДОПБГДСРСБНА, находящ се в гр. София, ул. Врабча № 1 -
прогнозно количество нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение - 150 
MWh. 

Изпълнението на договора ще се осъществява съгласно изискванията на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото 
и Ценовото предложения на Изпълнителя - Приложения № 2 и 3, всички неразделни 
части от договора, както и в съответствие с изискванията на настоящия договор. 

1.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на финансовия 
ресурс и посочените прогнозни количества нетна активна електрическа енергия (средно 
и/или ниско напрежение), както и може да потребява допълнителни такива в рамките на 
общата прогнозна стойност по сключения договор. 

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

I I . СРОК НА ДОГОВОРА 



3. Срокът на настоящия договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
първата доставка, но не по- рано от 01.05.2018 година. 

4. Ефективното изпълнение на настоящия договор започва след регистрация, 
съгласно 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 ЗЕ и наредбите към него, 

както и ПТЕЕ и разпорежданията на OEM така, че да не бъде отстранен от пазара на 
балансираща енергия; 

5.2. да доставя нетна активна електрическа енергия на обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като извършва всички необходими действия, съгласно действащите 
към момента ПТЕЕ така, че да осигури качественото изпълнение на настоящия договор; 

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

5.6.3. да 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. 

5.8. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 2 (два) дена от сключване на настоящия договор. В срок до 3 
дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора 
или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11 от ЗОП. 



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 необходимите количества електрическа енергия в 

мястото на доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 
6.4. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставените и реално 

изразходени количества електрическа енергия, съобразно определения в настоящия 
договор ред; 

6.5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 1 О/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; 
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 MWh нетна активна електрическа енергия е в размер 

на 81.03 ( осемдесет и един лева и три 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 

електрическа енергия, 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: допълнително начислени суми за излишък и 
недостиг; 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 КЕВР 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. Дължимите държавно 



регулируеми чадьлжения свърчани с доставка иа нетна активна електрическа енергия 
(акциз и др.) се фактурират от И311 ЪЛ1II1 1! ЛЯ отделно от факлурирансм на 
продажбата на електрическата енергия за съответния период. 
БАНКОВАТА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Е: 

БАНКА щ ШШ^Ш^ВШШШ 
IB AN: * З а л и ч е н о п о ч л . 7 2 о т Д О П К 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИ'П-ЛЯ u 
всички по следващи промени на банковата му сметка в срок до 5 (дни) дни. считано от 
момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛ! 1ИТЕЛЯ 1 не уведоми ВЪЗЛОЖИ 11 ЛЯ и 
този срок. счита се. че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сме1ка са 
надлежно извършени. 

\ . ОТМИТ \Н1 И ДОК> VII М1П1* \ l l l ПА Д О С Т А В Е Н А Т А И ll(). l> Mi l l \ 
ЕЛЕКТРИЧЕС КА ЕНЕРГИЯ 

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава данни ча доставяни ie количества 
електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на И 111 и 
II11KEE, като: 

14.1 средствата ча търговско измерване и тези ча контролно измерване трябва да 
отговарят на съответните нормативно-технически документи по отношение ма 
технически и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност, което е 
задължение на съответния Оператор на електропреносна'е.тектроразнреде.титетна 
мрежа (OEM); 

14.2. отчитането на средствата ча измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в И I I I и ПИКЕЕ. 

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

16. При установяване на различия между доставените и фактурираниiе 
количества и след направено искане oi другата страна, всяка от страните е дльжна ia 
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 ia различията. 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ( ОБСТВЕЖХ ТТА П РИ< КА 
17. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на течи количества н 
мястото на доставка: 

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свърчани с доставянето н а 
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените колмчеова в 
мястото на доставка. 

19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свърчани с получаването и 
използването на електрическата енергия и носи риска ча погиването на договорените 
количества след постъпването им в мястото на доставка. 

V I I . ГАРАНЦИЯ ЗА И З П Ъ Л Н Е Н И Е 
20. Гаранцията за изпълнение па договора е в размер на 1680.00 ( х и л я т 

шестстотин и о с е м д е с е т ) дена. представляваща 2% 01 прогнозната стойност на 
договора, който е в размер до 84 000.00 (осемдесет и четири хиляди) лева без включен 
ДДС и се представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. 



21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира една от следните форми на гаранцията: 
21.1. парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Когато 

гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Българска народна банка IB AN: BG51BNBG 9661 33001404 01. 
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

21.2. банкова гаранция. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция 
се представя оригиналът й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като 
покрива 100 % (сто процента) от стойността на гаранцията за изпълнение на договора 
със срок на валидност - срока на действие на договора, плюс 30 (тридесет) дни. 
Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 
задължения. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 
основните задължения. 

21.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Застраховката, която обезпечава изпълнението, 
чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на 
действие на договора плюс 30 (тридесет) дни. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 
покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на 
договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорност по друг 
договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на настоящия договор, посочен в т. 3 или 
след прекратяването на договора - приключване на изпълнението на договора в пълен 
размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато 
и да е сума по нея. 

22.1. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 
22.1.1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т. 12 от договора; 
22.1.2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния 

оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 
22.1.3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

23. 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, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение. 

24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи: 



24.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание; 

24.2. при сключване на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения 
в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

25. В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до 
размера й, уговорен в т. 20, като внесе задържаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка 
на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да 
застрахова отговорността си до размера по т. 20. 

26. Във 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. 

27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции. 

VIII . НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 
28. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове 

за плащане, същият дължи обезщетение в размер на законната лихва върху просроченото 
плащане от деня на забавата, но не повече от размера на забавеното плащане. 

29. При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение на доставка 
на електрическа енергия съгласно договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора. 

30. В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му 
по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.5% 
(нула цяло и пет десети на сто) на ден върху изплатената от предходния месец сума за 
всички обекти до отстранянане на неизпълнението. Санкцията за забава не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да извърши изпълнението на поръчката, както 
и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор. 

31. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди 
и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

32.1. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 
следната банкова сметка Българска народна банка IBAN: BG16 BNBG 9661 3000 1404 
01. В случай че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е заверена със сумата на 
неустойката в срок от 10 (десет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на 
неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума от гаранцията за 
изпълнение. 

32.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. В случаите, когато Гаранцията за изпълнение не покрива 
размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата. 

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
33. За извършване на дейностите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 



33.1. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

33.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители 
за изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

33.3. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

33.4. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в 
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е 
основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за 
усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

34. При сключването на договор/ите с подизпълнител/ите, офериран/и в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

34.1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

34.2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на договора; 

34.3. при осъществяване на контролните си функции по договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 
документацията на подизпълнителите. 

35. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

35.1. Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 
предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. 

35.2. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

35.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане 
е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
36. Настоящият договор се прекратява, както следва: 
36.1. с изтичане срока на договора; 
36.2. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
36.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

36.4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора („непреодолима сила") продължила повече от 10 дни; 

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

37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор едностранно без 
предизвестие, с писменно уведомление: 

37.1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставките не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 



37.2. в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал 
това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на 
подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в съответствие със 
ЗОП и настоящия договор. 

38. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения 
между Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
39. В настоящия договор са използвани някои съкращения, както следва: 

Закон за енергетиката (ЗЕ); 
„Оператор на електропреносна мрежа" (OEM) - 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. 

40. 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. 

41. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила. 

41.1 Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на договора. 

41.2. За целите на този договор, „непреодолима сила" има значението на това 
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

42. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 
българско законодателство. 

43. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия договор са: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ™ I , електр. поща: 1.gancheva@mostenergy.eu 
; тел: 02/4169843, факс: 02/4160532 . 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Г "ж \, електр. поща: b.borisov@comdos.bg, 
тел.: 0884404386, факс: 02/8004500 

44. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, 
следва да съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност. 

44.1. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 
представляват. 

44.2. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 
настоящия договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено 
за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна 

mailto:1.gancheva@mostenergy.eu
mailto:b.borisov@comdos.bg


на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия се считат за валидно 
изпратени и получени oi друмта Страна. 

44.3. Всички писмени уведомления между (граните по настоящия договор се 
считат за валидно изпратени но пощата с препоръчана пратка или но куриер: факс с 
автоматично генерирано съобщение за пол\ чаване ог адресата или по електронна i a noma 
на страните. 

45. И311ЪЛ!HI 1ТЛЯ I няма право да прехвърля своите нрава или ча п..г/ксш1« 
настоящия договор на трети лица. освен в случаите предвидени в Ю] I. 

46. Всички спорове, породени от този до| овор или отнасящи се до него. ще бъ ia i 
рачрешавани първо по извънеъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 
случай на спор. всяка Страна може да нитрати на другата на посочениге адреси (а 
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата. час и място $а 
провеждането им. 

В случай на непостигане на договореност по реда на предходната точка, всички 
спорове, породени от точи договор или oi пасящи се до нето. включително спорове i е. 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване 
ще бъдат отнасяни ча разглеждане и решаване oi компетентния съд на Република 
Ьългария по реда на ГПК. 

47. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожносч на друга клауза или на договора като пяло. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра елин ui 
Възложителя и един за Изпълнителя. 

П е р а м е л н а ч а с т о г н а с т о я щ и я мм о в о р с а с л е д н и i е п р и л о ж е н и я : 
1. Приложение ЛЬ 1 Техническа спецификация на Възложителя; 
2. Приложение 2 Техническо предложение на Изпълнителя; 
3. Приложение ЛЬ 3 - 11еново предложение на Изпълнителя; 
4. Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение на договора - застраховка. 
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