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Д О Г О В О Р 

 

№ 9/30.09.2020 г. 

 

Днес, 30.09. 2020 г, в гр. Кюстендил, на основание чл. 194, във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 

от Закона за обществените поръчки, чл. 46 от Вътрешните правила за управление на цикъла на 

обществените поръчки в ОП – гр. Кюстендил, утвърдени със Заповед № РД-04-159/13.03.2020 

г. на Адм.ръководител на ОП – гр. Кюстендил, Протокол  от 10.09.2020 г. за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на 

нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща 

група за обектите, предоставени за ползване на Окръжна прокуратура – гр. Кюстендил“, 

се сключи настоящия договор между страните, както следва: 

1. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГРАД КЮСТЕНДИЛ, гр. Кюстендил, ул. 

„Гороцветна” № 14, с ИН по ДДС № BG121817309, ЕИК по БУЛСТАТ 1218173090534, 

представлявана от - Административен ръководител – окръжен прокурор Камелия Стефанова 

на Окръжна прокуратура Кюстендил,  наричан в договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от 

една страна  

 и 

2.. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД, с ИН по ДДС BG131481248, 

ЕИК/БУЛСТАТ 131481248, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Янко 

Забунов“, бл. 50, вх. б, ап. 72, представлявано от – управител, чрез Емил Михайлов Коноратов 

пълномощник с нотариално заверено пълномощно рег.№ 2695 от Николай Николаев Соларов 

30.09.2020 г. /препис рег. № 2696 от 30.09.2020 г./ на нотарус № 444 – Ваня Карасанова-

 с район на действие Районен съд София, наричано за краткост Изпълнител, от друга Тончева

страна. 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение и да осъществява 

задълженията си на координатор на балансираща група при условията на този договор, 

съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие и 

съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  поема отговорността за балансиране и приема да 

осъществява дейностите, съпътстващи и свързани с балансирането и с доставката на 

електрическа енергия (включително планиране, договаряне на конкретни количества 

електрическа енергия, изготвяне и администриране на графици и др.), за които 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща допълнително извън цената за доставка по чл. 4 от 

настоящия договор. 

 (3) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член на 

балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно Правилата за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ). В този случай отклоненията от заявените количества 

електрическа енергия за всеки период на сетьлмент в дневните графици за доставка и тяхното 

заплащане се уреждат от координатора на балансиращата група, като всички разходи/приходи 

по балансирането ще са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В СИЛА 

 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, 

считано от датата на регистрация на първия график за доставка за обектите, включени в 

предмета на договора, но не по – рано от приключване действието на съществуващия договор 

за доставка. 

Чл. 3. Място на изпълнение на доставката – Република България, на територията на 

имотите посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в процедурата 

за възлагане на обществената поръчка – Приложение № 1, което е неразделна част от 

настоящия договор. 

 

III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Цената за доставка на 1 (един) МВтч нетна активна електрическа енергия 

ниско напрежение е:  95.00 (деветдесет и пет) лева без ДДС. 

 (2) В цената по ал. 1 е включена цената на нетна активна електрическа енергия, цената 

на доставката на електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на 

електрическата енергия, разходите за балансиране, разходи за прогнозиране на потреблението, 

разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните почасови 

товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички други разходи, свързани 

с изпълнението на предмета на поръчката. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в 

балансиращата група, извън цената по ал. 1. В случаите на небаланси на електрическа енергия 

същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват 

допълнително суми за излишък и недостиг. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща извън цената по ал. 1 такси за изготвянето и 

администрирането на прогнозни графици по чл. 8, т. 7 от договора. 

 (5) По време на действие на договора, оферираната в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя, освен в 

случаите, когато е в полза на възложителя. 

Условия за изпълнение на опция: 

(6) При изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да реализира 

допълнителни количества доставки на електрическа енергия, както и доставка на 

електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на Възложителя, като 

включи нов обект в обхвата на предмета на договора, за които следва да се приложат 

условията по настоящия договор. Включването на опцията за допълнителни количества 
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електрическа енергия и включване на нов обект не променя предмета на договора, както и 

уговорените между страните цени, права и задължения. 

За сградата, предоставена за нуждите на РП – гр. Дупница, находяща се в гр. Дупница, 

ул. „Николаевска“ № 15, намираща се на територията обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД, предстои прехвърляне на партида на името на Възложителя.   

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се ангажира с определяне на прогнозни количества за 

доставки на електрическа енергия за нуждите сградата, находящ се в гр. Дупница, ул. 

„Николаевска“ № 15, тъй като, не е ясна ежемесечната консумацията на електрическа 

енергия, както и към кой момент партидата ще бъде прехвърлена на негово име.  

2. Упражняването на опцията се извършва по реда на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП - чрез 

подписване на допълнително споразумение/анекс към договора за възлагане на обществена 

поръчка. 

3. Консумираната електрическа енергия при реализация на опцията се заплаща по 

цената, определена в ал. 1 и при условията на чл. 4 от договора. Стойността на опцията е до 

5 000 лв., без ДДС и е включена в максималната стойност на договора. 

4. При активиране на опцията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва всички дейности, 

уговорени в този договор за реализиране на доставката на електрическа енергия и 

задълженията като координатор на балансираща група.  

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно за необходимостта 

от присъединяване на нови обекти към балансиращата група. 

6. Доставката на електрическа енергия по активиране на настоящата опция се 

извършва при условията на настоящия договор. 

 

(7) Максимално допустимата стойност на договораq в това число и предвидената в ал. 

6  е в размер на 41 700 /четиридесет и една хиляди и седемстотин/ лева без вкл. ДДС. В 

максимално допустимата стойност са включени всички плащания за доставка на нетна 

електрическа енергия ниско напрежение за обектите по Приложение №1; разходите, които се 

заплащат от възложителя за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните 

складове (ЗАДС), определената с решения на КЕВР (ДЕКВР) такса (цена) „задължение към 

обществото и разходите за мрежови услуги за обектите стандартизиран товаров профил.  

 Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по банков път, веднъж месечно, 

в срок от 20 (двадесет) календарни дни след получаване на надлежно оформена данъчна 

фактура. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава единна фактура с детайлизирана информация за 

потреблението на всеки обект на възложителя, включваща: 

- консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена от 

измервателния уред на съответната измервателна точка, по определената в договора единична 

цена за един МВтч; 

- акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС; 

- определената с решения на КЕВР такса (цена) „задължения към обществото"; 

- всички мрежови услуги (пренос и достъп) с подробна разбивка съгласно чл. 20 от 

ПТЕЕ за обектите стандартизирани товарови профили, посочени в ал.4.  
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Всички горепосочени разходи се фактурират на отделни редове. 

Към фактурата се прилага справка за показанията на измервателния уред на 

съответната измервателна точка, от която да е видно потребеното количеството 

електроенергия по всички тарифи (върхова, дневна и нощна) и отчените показания на 

измервателния уред. 

(3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

IBAN BG07 DEMI 9240 1000 04 2399  

BIC: DEMIBGSF 

Банка: Д-БАНК  

Титуляр на сметката: „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ“ ООД 

(4) По смисъла на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ПТЕЕ само за следните обекти, които са със 

стандартизиран товаров профил, Изпълнителят администрира във фактурата плащанията на 

Възложителя за разходите за пренос и достъп на електрическа енергия през 

електроразпределителната мрежа на ЕРП за съответната територия, при спазване изискванията 

на чл. 20 и чл. 23 от ПТЕЕ, а именно: 

 

1 
Окръжен следствен отдел 

към ОП – гр. Кюстендил 

гр. Кюстендил, ул. 

„Цар Освободител“ № 

12 вх.В 

210006407588 
31198 СТП 

2034207 СТП 

2 

Окръжен следствен отдел 

към ОП – гр. Кюстендил 

ТО Дупница 

гр. Дупница, ул. „Княз 

Борис І“ № 5 
210006538242 18091584 СТП 

 

 Чл. 6. (1) В случай, че има сключен договор за подизпълнение и 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 на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 20 календарни дни с банков 

превод, в случай, че е съставен протокол за извършеното и прието изпълнение на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура. 

 (2) Разплащането се осъществява 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. Към искането се 

представя становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва изцяло или част от тях. При 

оспорване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва плащането до момента на отстраняване на причината, 

като не държи неустойки. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. При точно изпълнение на договора да получи уговореното възнаграждение за 

доставеното количество електрическа енергия при условията, размера и в сроковете, посочени 
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в настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие при осъществяване на 

дейностите по договора, включително и предоставянето на информация и съответните 

документи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да извършва доставка на електрическа енергия с необходимото качество в 

местата на изпълнение по чл. 1 и да извършва задълженията на координатор на балансираща 

група. 

2. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, 

както и всички изисквания на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). 

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

на изпълнението им ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, като 

участник в стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие. 

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

наредбите към него, както и на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и 

разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа (OEM), така че да не бъде отстранен 

от пазара на балансираща енергия.  

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно или в най-краткия обективно 

възможен срок 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 осигурява, в качеството на координатор на балансираща група, 

прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и 

договаряне на конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, 

включително да: 

а) Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

б) Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране 

на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на 

ПТЕЕ. 

в) Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система. 

г) Да поеме отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените 

количества електрическа енергия в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като 

всички разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за 

излишък и недостиг. 

8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него информация, 

данни или документи, свързани с изпълнението на договора. 
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9. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. (ако е приложимо); 

10. Когато е сключил договор/договори за подизпълнение, при приемането 

изпълнението на дейностите, предмет на договора/договорите за подизпълнение, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителя/подизпълнителите. 

(ако е приложимо) 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за изпълнението от своите 

подизпълнители (в случай че ползва такива) като за свое. 

Чл. 10. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на 

договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

 

Ангел Танев – ръководител на отдел „Вътрешен пазар“, е-mail: angel.tanev@em-global.eu, 

телефон за контакт: 0893320373, както и : 

 

Администрация 
+359 893356599 

documenti@em-global.eu 

+359 886000021 

Графици +359 882282291 schedules@em-global.eu 

Фактуриране +359 894661104 radoslava.netcova@em-global.eu 

Електронен адрес за обмен на информация: office@em-global.eu  

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква информация, данни или документи, свързани с изпълнението на 

договора, без това да пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без това да пречи 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява договорните си задължения. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1.Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество електрическа енергия при 

условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. и такси. 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор. 

3.Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-краткия обективно възможен срок при 

невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по този договор; 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. 

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

mailto:angel.tanev@em-global.eu
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ПТЕЕ.  

5.Да представи актуална информация при реализиране на клаузата за Опция, като 

допълни списъка с обекти. 

 Чл. 13. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за изпълнението на 

договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

 -Даниела Атанасова – главен счетоводител на ОП – гр. Кюстендил 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 14. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната стойност на договора, а 

именно 1251.00 (хиляда двеста петдесет и един) лв. 

 (2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

- банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност най-малко 60 

(шестдесет) дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция трябва да е  

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно; Банката е 

длъжна да преведе претендирана сума на Възложителя, независимо дали Изпълнителят е 

направил възлажения за това.  

- парична сума, която се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

………………………………… 

………………………………… 

- Застраховка за обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя със срок на валидност минимум 60 (шестдесет) дни след изтичане на срока 

на договора или от датата на последното плащане по договора и 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. 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). 

 Чл. 15. (1) Банковата гаранция става изискуема /ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената 

парична сума, или предявява претенции към застрахователя, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е 

изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

усвои такава част от гаранцията, независимо от формата й, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията могат да се 

усвоят суми за неустойки и обезщетения. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява в пълен размер гаранцията при разваляне на договора 

по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (3) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 
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длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в чл. 14, 

ал. 1 от договора, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 

учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до 

размера в чл. 14, ал. 1 от договора. 

 Чл. 16 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 60 

(шестдесет) дни след изтичане срока на договора/при прекратяването му по взаимно съгласие 

на страните или от последното плащане по него при липса на претенции към изпълнението. 

При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се дължат лихви. 

  (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 от него;  

 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. 

 

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 Чл. 17. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

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

на доставка. 

 Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 

електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в местата 

на доставка по чл. 3. 

  

VIII. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА  ДОСТАВЕНАТА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 Чл. 19. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на 

доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и Правила за измерване на 

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ) и действащите правила за измерване на 

количеството електрическа енергия. 

 (2) 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 и не са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 20. Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

 Чл. 21. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се 

определят съгласно данните, предоставени от собствениците на средства за търговско 

измерване. 

 Чл. 22. 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 
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количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи 

причината за различията. 

 

IX. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 23. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните 

дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото законодателство на 

Република България и неустойки по този договор. 

(2) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение за доставка на 

електрическа енергия съгласно условията на договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) на ден от прогнозната стойност 

на договора, но не повече от 5 % (пет на сто) от прогнозната стойност на договора. 

(3) В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.2 % (нула 

цяло и две десети на сто) на ден върху изплатената от предходния месец сума за всички 

обекти до отстраняване на неизпълнението. Санкцията за забава не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от 

другите му задължения и отговорности по настоящия договор. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на 

начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не 

заплати стойността на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване 

стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение. 

2. В случаите, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със 

стойността на разликата. 

 Чл. 24. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените 

неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български 

съд. 

 Чл. 25. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да усвои гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер.  

 Чл. 26. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в 

договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната 

лихва върху просроченото плащане за периода на забава. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

  

Чл. 27. (1) Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:  

1.С изтичане на срока на договора или с достигане на посочената в чл. 6, ал. 6 

максимална стойност на договора.  
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2.По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. В този случай се подписва 

двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на 

прекратяването 

3.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в правна или фактическа невъзможност да е 

страна по този договор.  

(2) 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, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява 

договора с едномесечно писмено предизвестие. 

(3)  Ако непреодолимата сила по чл. 35 от договора трае повече от петнадесет дни , 

всяка от страните има право да прекрати договора с писмено предизвестие, отправено до 

насрещната страна минимум десет дни преди прекратяването. 

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едноседмично 

писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1.забави изпълнението на някое от задълженията си по договора дотолкова, че 

изпълнението на задължението стане безполезно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2.не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

3.използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 

4.бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 

ликвидация. 

5.В рамките на едномесечен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или наруши 

доставката на електрическа енергия повече от 3 (три) пъти, всеки от които за повече от 6 

(шест) часа. 

Чл. 29. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на договора. 

Чл. 30. Извън горните случаи всяка от страните може да развали договора при виновно 

неизпълнение на задълженията по договора от насрещната страна. 

Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от 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 от 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. 

 

ХІ.СЪОБЩЕНИЯ 

 

Чл. 32. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма, в т.ч. и по електронна поща и същите следва 

да бъдат подписани от упълномощените представители на страните. 

Чл. 33. (1) Адресите на страните по договора са: 
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За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гр. София 1202, „Георг Вашингтон“ № 41, тел. 02 983 61 54, 

факс 02 983 61 54, e-mail op@em-global.eu  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гр.Кюстендил, ул.“Гороцветна“ № 14, тел. 078 55 09 66, факс 

078 55 09 68, e-mail op_kyustendil@kn.prb.bg  

(2) При промяна на адресите или лицата за контакти страната уведомява другата в срок 

от 1 (един) работен ден. При неизпълнение на това задължение съобщенията ще се считат 

връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

(3) За дата на съобщението се счита: 

- датата на предаване - при ръчно предаване; 

- датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на приемане - при изпращане по факс. 

- датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 34. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на 

договора ще се третират от страните като конфиденциална информация, с изключение на тази, 

която съгласно законодателството подлежи на регистриране, публикуване или предоставяне. 

Чл. 35. (1) 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. 

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

(4) 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. 

Чл. 36. За неуредените с този договор въпроси се прилага действащото 

законодателство на Република България. 

Чл. 37. 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, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в 

случай на несъгласие - спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд. 

 

ХIІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
 

 

Чл. 38. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

                                                           
1
 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители. 

 

mailto:op@em-global.eu
mailto:op_kyustendil@kn.prb.bg


12 

 

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да бъде 

различен от посочения в заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители, освен в предвидените в 

закона случаи. 

(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от Изпълнителя последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя 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. 

Чл. 39. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

XІV. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Чл. 40. (1) Страните се задължават да обработват личните данни, посочени в договора 

или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с принципите на 

защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни, в 

частност чрез: 

1. Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за 

изпълнението на договора цели; 

2. Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители на 

информация, в съответствие с приетите вътрешни правила от Страните, в които се 

регламентират мерките за защита на личните данни при обработка. 

(2) Страните се задължават: 

1. Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са 

ползвали за нуждите на договора, когато вече не са необходими; 

2. Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата 

страна да е посочила основанието за този вид обработка; 

3. Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това. 

(3) Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни 
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законосъобразно. 

(4) Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да обработват 

лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност на получената 

информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този договор. Страните 

следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи отношение към сключването 

и  изпълнените на договора. 

(5) Страните гарантират, че прилагат подходящи технически и организационни мерки за 

осигуряване на сигурност на личните данни, включително чрез: 

1. Псевдонимизация (заличаване на пряката връзка между личните данни и направените 

на тяхна база аналитични изводи); 

2. Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на 

системите и услугите за обработване. 

(6) Страните декларират, че субектите на данни, посочени в договора, като лица за 

контакт, респ. лица, които са упълномощени да предават/приемат изпълнението по договора, 

са дали своето изрично съгласие, свързаните с тях лични данни да бъдат обработвани за 

целите на изпълнение на договора, като субектите имат право на достъп  до своите лични 

данни и коригиране на такива данни. 

(7) Страните се задължават: 

1. Да възпрепятстват всяко неупълномощено лице да има достъп до компютърни 

системи, обработващи лични данни, и по-специално: 

а) неразрешено четене, копиране, промяна или премахване на носители за съхранение; 

б) неразрешено въвеждане на данни, както и всяко неразрешено разкриване, промяна или 

изтриване на съхраняваните лични данни; 

в) неразрешено използване на системи за обработка на данни посредством средства за 

предаване на данни; 

2. Да гарантират, че оправомощените потребители на система за обработка на данни 

имат достъп само до личните данни, за които се отнася тяхното право на достъп; 

3. Да гарантират, че при предаване на лични данни и транспортиране на носители за 

съхранение данните не могат да се четат, копират или изтриват без разрешение. 

(8) Изпълнителят се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или случаен достъп 

до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и злоупотреба с личните данни и да 

уведоми незабавно Възложителя, в случай че установи случай на злоупотреба или достъп. 

(9) Задълженията за опазване на личните данни по този Договор не се прилагат спрямо 

лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за предоставянето на които 

е налице законово изискване. 

Чл. 41. Неразделна част от настоящия договор са неговите приложения: 

Приложение № 1 - Техническите спецификации от документацията за участие в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 

Приложение № 2 – Техническо предложение; 

Приложение № 3 - Ценово предложение. 

Други (ако има такива) – описват се. 
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Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………….                     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………..  

 

  

   

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -                                        

ОКРЪЖЕН РОКУРОР                               ПЪЛНОМОЩНИК 

 

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ……………..                       

 

Изготвил:  

 
Заличено на 

основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП 

 

Съгласувал:  

 

Заличено на 

основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП 

Гл.счетоводител: 

 

 

Заличено на 

основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

Заличено на 

основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП 
Заличено на 

основание чл.36а, 

ал.3 от ЗОП 


