
       
 

Образец № 1 
                          

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
/ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА/ 

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

(наименование на участника)  
представлявано от ………….………………………………..……………………... 

(трите имена)  
в качеството му на …………………………………………………(длъжност)  

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: ……………………………………………………… 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 
държавата, в която участникът е установен) 

адрес по регистрация на дружеството:…………………………………………................... 

и/или друга идентифицираща 
информация……………………………………………………………………………..…. 

Адрес за кореспонденция:……………………..………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

Телефон № ………………………..…. 
Факс: …………………………………... 
Е-mail: ………………………….………. 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавят необходимият  брой полета) 

 

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка:……………………………….. 

IBAN:……………………………………………….. 

BIC:…………………………………………………. 

Титуляр на сметката:….………………………… 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявеното събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: 
„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ 
ЕООД, гр. Балчик“, като подаваме оферта при условията, обявени от Вас и приети от 
нас. 
 



       
 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, посочени в 
обявата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, 
в случай че същата ни бъде възложена.  

3. Предложението, предмет на настоящата оферта е валидно до………………… г. 
/предложението следва да е съобразено с минималния срок на валидност на 
офертата, изискано от възложителя и вписано в настоящата обява/ . 

 

 

Дата: ……………2017г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

 

 



       
 

 

Образец №2 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я* 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......…… 
(трите имена) 

л.к. №………………….…,  издадена на ....…….………..год. от ………..… гр……..….... 

с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………....… 

ул. …………………..…………………......№……, бл.№…….........., ап. ………, ет…….. 

в качеството си на ………………….....представляващ……………………………………. 

(длъжност)                               (фирма, наименование на участника) 

ЕИК:………………..........…, със седалище и адрес на управление:……………...........…. 

...................................................................................................................................................., 

участник в обявено събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нетни количества активна 
електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група 
за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик“. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а–159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194–217, 
чл. 219–252, чл. 253–260, чл. 301–307, чл. 321, чл. 321а и чл. 352–353е  от Наказателния 
кодекс; 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1., в друга държава -  членка или 
трета страна; 

3. Не е налице конфликт на интереси във връзка с участието ми в обществената 
поръчка. 

Дата: ……………2017г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

 

*Подписва се от лицата, които представляват участника 
 

 

 



       
 

 

Образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 1 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......…… 

(трите имена) 

л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……..….…… гр……........……... 

с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………....… 

ул. …………………..…………………......№……, бл.№…….........., ап. ………, ет. ….… 

в качеството си на ……………………… представляващ………………..……….………… 

      (длъжност)                                                             (фирма, наименование на 
участника) 

ЕИК:………………........., със седалище и адрес на управление:……………...........….…... 

......................................................................................................................................................, 

участник в обявено събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нетни количества активна 
електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група 
за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик“. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Представляваният от мен участник……………………………………………..  
 

Задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях, към държавата и към 
общината по седалището на възложителя и на 
кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с  акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, 

а) няма 

б) Допуснато е разсрочване, отсрочване 
или обезпечение. 

в) Има,установени с акт, който не е 
влязъл в сила. 

г) Размерът2 на неплатените дължими 

                                                             
1 Подписва се от лицето, което може самостоятелно да представлява участника в случаите, 
когато участникът се представлява от повече от едно лице. 

 



       
 

в която кандидатът или участникът е установен данъци или социалноосигурителни 
вноски е не повече от 1 на сто от сумата 
на годишния оборот за последната 
приключена финансова година. 

(ненужното се зачертава) 

 

Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от 
ЗОП; 

 

 

а) представляваният от мен участник не 
е предоставял пазарни консултации 
и/или не е участвал в подготовката на 
обществената поръчка. 

б) предоставянето на пазарни 
консултации и/или участието в 
подготовката на обществената поръчка 
на представлявания от мен участник не 
води до неравнопоставеност по чл. 44, 
ал. 5 от ЗОП 

(ненужното се зачертава) 

 

2. Представляваният от мен участник: 
-  не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 
критериите за подбор; 
2В този случай е необходимо да бъде доказан размерът на задълженията. 

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор. 
 
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс з аневерни 
дани. 

 

 

Дата: ……………2017г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 

 

Образец №4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 3, т. 8 и чл. 4  

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 

 

Подписаният ............................................................................................................................. 
(трите имена) 

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

(данни по документ за самоличност) 
в качеството си на ………………..…………………………………(длъжност)  
на участник: ………………………………………………………………………..............  

(наименование на участника) 
 
в участник в обявено събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нетни количества активна 
електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група 
за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик“. 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

2. Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, но същото: 

2.1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружеството 
ни, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или 
на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното 
предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 
собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 

2.2. дружеството ни е част от икономическа група, чието дружество майка е 
местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила 
спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за 
обмен на информация; 



       
 

2.3. дружеството ни е част от икономическа група, чието дружество майка или 
дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - 
физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на 
Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 
икономическо пространство; 

2.4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружеството ни, е издател 
на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните 
собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на 
печатни и други произведения. 

ЗАБЕЛЕЖКА 
  *Всички неприложими текстове се задраскват! 

 

 

Дата: ……………2017г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

 



       
 

 

Образец №5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

Подписаният/ата:………………….…………………………..…………..............…......…… 

(трите имена) 

л.к. №……………..…,  издадена на ....…………..год. от ……..….…… гр……........……... 

с адрес: гр. ………………………………….., община …………………………………....… 

ул. …………………..…………………......№……, бл.№…….........., ап. ………, ет. ….… 

В качеството си на представляващ…………….………………………..........…………… 

                                  (наименование на участника в настоящата поръчка) 

ЕИК:………………........., със седалище и адрес на управление:……………...........….…... 

......................................................................................................................................................, 

участник в участник в обявено събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка 
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на нетни количества 
активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик“. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Запознат/а съм с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка 
приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за 
изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към 
документацията за участие, в законоустановения срок. 

 

Дата: ……………2017г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ:  

 

 

 

 

 

 

 



       
 

 

Образец  №6 

ДО 

„МБАЛ – БАЛЧИК“ ЕООД 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

/ТЕХНИЧЕСКО и ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ/  

ОТ:................................................................................................................................................ 

                             (наименование на участника) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

С настоящото Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение 
на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез събиране на оферти с 
обява по реда на глава двадесет и шест от ЗОП с предмет: „Доставка на нетни 
количества активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за обекти на „МБАЛ  – Балчик“ ЕООД, гр. Балчик“. 

След запознаване с всички условия, изисквания и документи от документацията за 
участие в процедурата декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения. 
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на 
Възложителя при следните условия:  
 
А) Техническо предложение: 
1. Приемам да: 
1.1. Приемам да извърша пълно администриране на информационния поток с 
лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на която се 
намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и да 
поема разходите за небаланси, при специалните изисквания на възложителя посочени в 
Техническата спецификация и съгласно предложеното от нас; 
2.2. Включа възложителя като непряк член на стандартна балансираща група съгласно 
“Правилата за търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
заплаща такса за регистрация и участие; 
2.3. Регистрирам обектите на възложителя пред ЕСО като активен член на пазара на 
електрическа енергия; 
2.4. Извърша енергиен мониторинг и изготвям прогнози, регистрирам графици, които 
се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 
количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, както и 
извърша всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на 



       
 

свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, Закона за енергетиката (ЗЕ) 
и правилата за измерване на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); 
2.5. Доставя необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия 
за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение (средно и 
ниско) съгласно документацията за участие, по цена и при условия, уговорени в 
договора и приложенията към него; 
2.6. Изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
клиента с цел оценка на енергийната му ефективност. 
2.7.  Да отговарям за администрирането на прогнозните дневни нетни количества 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, които се известяват 
(регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени почасовите 
количества, които планирам да доставя и продавам на възложителя и обмена на 
информация с лицензираното ЕРП на територията, на която се намират съответните 
измервателни точки. 
2. Приемам по време на изпълнение на договора възложителят да може да извършва 
актуализация на списъка с обекти, посочен в техническата спецификация. Включването 
на обекти на възложителя в договора за доставка на електрическа енергия ще става с 
анекс при условията на подписания договор. 
3. Задължаваме се да: 
3.1. изготвим всички необходими документи за извеждане и регистрация на обектите 
на възложителя на свободния пазар на електроенергия; 
3.2. продавам на възложителя договорените и измерени реално потребени количества 
нетна активна електрическата енергия на средно и ниско напрежение по оферирана 
цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация 
(Приложение № 1) на възложителя; 
3.3. изпълнявам поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата ни и 
Техническата спецификация (Приложение № 1), които са неразделна част от настоящия 
договор; 
3.4.  осигурявам непрекъснатост на електроснабдяването и да доставям електрическа 
енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката, ПТЕЕ и 
ПИКЕЕ; 
3.5. извършвам всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
ПТЕЕ така, че да осигуря изпълнението на договора; 
3.6. издавам оригинални фактури за реално потребените  количества нетна активна 
електрическа енергия на средно и ниско напрежение, отчетена от средствата за 
търговско измерване в обектите на възложителя, в съответствие с чл. 5, ал. 1 от проекта 
на договор; 
3.7. спазвам разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 
ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) така, че да 
не бъда отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и координатор 
на балансираща група. 
3.8. не предоставям документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използвам информация, станала ми известна при изпълнение 
на задълженията ми по договора; 



       
 

3.9. уведомя възложителя в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, които ме 
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на 
сключения договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за 
издаване на оригинални фактури, в номерата на банковите си сметки и др.; 
3.10.  предоставя на възложителя поисканите от него и уговорени в проекта на договор 
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в проекта на 
договор; 
3.11. Включа/регистрирам/ сред потребителите, попадащи в обхвата на рамковия 
договор по чл.11, т.13 и във връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа 
енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в качеството му на оператор на разпределителната 
мрежа. 
4. Приемам срок за изпълнение на поръчката да е 1 (една) година, считано от 
потвърждаване на първия график за доставка на нетни количества активна 
електрическа енергия, след сключване на договора за всеки един от обектите на 
възложителя, регистрирани на свободния пазар на електроенергия и същият е включен 
сред потребителите, попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във 
връзка с чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ 
АД, в качеството му на оператор на разпределителната мрежа, , като се задължаваме да 
уведомим писмено възложителя за потвърждаването.  
5. В случай, че бъда определен за изпълнител на поръчката, съм съгласен да 
представя гаранция за изпълнението на поръчката в законоустановената форма, в 
размер на 3 % от прогнозната стойност за поръчката без ДДС, в размер на 2073. 00 лв. . 
6. Съгласен съм гаранцията да бъде освободена след приключването на изпълнението 
на договора, съгласно уговорените в него условия. 
 
Б) Ценово предложение: 
  
Предлаганата цена за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия средно и ниско 
напрежение e: 
 
…… (словом:………………………………………………………..) лева без ДДС. 
 
Предложената цена за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия е средна за 
всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна), в български лева, с точност до петият 
знак след десетичната запетая.   
1. Цената за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 
напрежение е крайна и включва: 
1.1. Разходите (таксите) за регистрация на възложителя, като участник в стандартна 
балансираща група като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото включване като 
активен член на пазара на балансираща енергия; 
1.2. Всички разходи свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на 
обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия; 
1.3. Цена за доставка на нетна активна енергия на  ниско напрежение, без в 
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито 



       
 

такса за участие в балансиращата група. В случай на небаланси на електрическата 
енергия, същите са за наша сметка;  
1.4. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на възложителя 
на необходимите графици,  които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са 
отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно 
и ниско напрежение и различни справки;  
1.5. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на 
територията, на която се намира съответната измервателна точка; 
1.6. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност; 
1.7. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на 
прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и всички 
други разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на 
електрическа енергия; 
1.8. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. 
2. В цената не се включват цените за мрежови услуги (достъп до мрежата и пренос на 
електрическа енергия), цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС. При 
фактуриране цена за „задължения към обществото” определена от КЕВР, акциз и ДДС 
същите  се фактурират на отделни редове. 
Съгласни сме, ако бъдем избрани за Изпълнител, по време на действие на договора 
оферираната в нашето ценово предложение цена на нетна активна електрическа 
енергия на средно и ниско напрежение да не се променя, освен с случаите, когато е в 
пол-за на възложителя.  
Забележка:  
 Предложените цени са обвързващи за целия срок на действие на договора.  
 Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания. 
 При несъответствие на цената, изписана с думи и цената, изписана с цифри, се 
счита за вярна цената, изписана с думи. 
 
 
......................................г.                    ........................................ 
        (дата на подписване)                                                             (подпис име и печат) 
 
 (документът се подписва от законния представител на участника или от 
надлежно упълномощено лице) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

           Образец №7 
 

ДОГОВОР 

 

№ …………........../............................. г. 

за 

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия и избор на 

координатор на стандартна балансираща група за обекти на  

“МБАЛ - Балчик” ЕООД, гр. Балчик“ 

 

Днес, ............................. 2017 г. между: 

“МБАЛ - Балчик” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Балчик, 

9600, ул. „Д-р Златко Петков“ № 1, ЕИК 124504885, представлявано от д-р Парсек 

Саркис Салбашян – Управител и Кристина Стоянова Санджакянова – Главен 

счетоводител, наричано по-нататък в договора за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една 

страна, и 

        „..............................” със седалище и адрес на управление: гр. ........................, ЕИК 

.................... и ДДС номер ................................, регистрирано в ............................ с 

фирмено дело № ............................., представлявано от ......................................, наричано 

по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящия договор. 

 

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с 

утвърден протокол от работата на комисия, назначена със Заповед № …../… 2017 г. на 

Управителя на “МБАЛ - Балчик” ЕООД, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) Този договор има за предмет доставка на нетни количества активна 
електрическа енергия на ниско напрежение до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
посочени в Техническата спецификация, и предоставяне на услуга „координатор на 
стандартна балансираща група“ съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за 
търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството 
електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да: 

1. Извърши пълната процедура по регистриране на свободния пазар на 
електроенергия на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като клиент – потребител на 
свободния пазар и регистриране на обектите му на краен клиент – потребител на 
пазара. Ако е необходимо. Да извърши пълно администриране на информационния 
поток с лицензираните електроразпределителни предприятия (ЕРП) на територията, на 



       
 

която се намират измервателните точки и Електроенергийния системен оператор (ЕСО) 
и поемане на разходите за небаланси, при специалните изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в Техническата спецификация, съгласно предложеното от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Предложение за изпълнение на поръчката.  (Приложение № 6); 

2. Включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член на своя стандартна балансираща 
група съгласно ПТЕЕ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за регистрация и 
участие.  

3. Регистрира обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред ЕСО като активен член на 
пазара на електрическа енергия; 

4. Извършва енергиен мониторинг и изготвя прогнози, регистрира графици, 
които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени почасовите дневни нетни 
количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, както и да 
извършва всички необходими дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и правилата за измерване 
на количествата електрическа енергия (ПИКЕЕ); 

5. Извършва доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна 
електрическа енергия за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на 
напрежение (средно и ниско) по цена и при условия, уговорени в настоящия договор и 
приложенията към него; 

6. Изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
клиента с цел оценка на енергийната му ефективност; 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва доставка на годишното прогнозно 
количество от 577205 киловатчас (кВтч) нетна активна електрическа енергия ниско 
напрежение с възможно отклонение в положителна или отрицателна посока. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на промяна в прогнозното количество в 
зависимост от възникналата необходимост. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за администрирането на прогнозните дневни 
нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, които 
се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са отразени 
почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обмена на информация с лицензираното ЕРП на територията, на 
която се намират съответните измервателни точки. 

(5) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества 
нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение се прилагат ПТЕЕ. 

 

II. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
Датата на подписване е датата, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
поставен на стр. 1 от настоящия договор. 

(2) Доставките на нетна активна електрическа енергия започват след регистрация на 
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и са за срок от 
1/една/ година, считано от потвърждаване на първия график за доставка на нетна 
активна електрическа енергия, и потвърждение, че  същият е включен сред 
потребителите, попадащи в обхвата на рамковия договор по чл.11, т.13 и във връзка с 
чл.23 от Правилата за търговия с електрическа енергия, с „Енерго Про Мрежи“ АД, в 



       
 

качеството му на оператор на разпределителната мрежа като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за потвърждаването.  

 

III. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 3. (1) Цената за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия за всички 
тарифни зони (върхова, дневна и нощна) и нива на напрежение (средно и ниско), в 
български лева, с точност до петия знак след десетичната запетая е ……………. /съгл. 
предложението/ 

(2) Цената по ал. 1 е крайна и включва: 

1. Разходите (таксите) за регистрация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като участник в 
стандартна балансираща група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като непряк член съгласно ПТЕЕ 
и неговото включване като активен член на пазара на балансираща енергия; 

2. Всички разходи свързани с пълната процедура по регистрация и изваждане на 
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия; 

3. Цена за доставка на нетна активна енергия на средно и ниско напрежение, без 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително да начислява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми за излишък и 
недостиг, нито такса за участие в балансиращата група. В случай на небаланси на 
електрическата енергия, същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

4. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на 
Възложителя на необходимите графици,  които се известяват (регистрират) в ЕСО, в 
които са отразени почасовите дневни нетни количества активна електрическа енергия 
на средно и ниско напрежение и различни справки;  

5. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното 
ЕРП на територията, на която се намира съответната измервателна точка; 

6. Изготвянето на подробен индивидуален анализ на характерния товаров 
профил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел оценка на енергийната му ефективност; 

7. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по 
изготвяне на прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, 
както и всички други разходи, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния 
пазар на електрическа енергия; 

8. Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване; 

(3) В цената по ал. 1 не се включват цените за мрежови услуги (достъп до 
мрежата и пренос на електрическа енергия), цена за „задължения към обществото”, 
акциз и ДДС. При фактуриране цена за „задължения към обществото”, определена от 
КЕВР, акциз и ДДС,  същите се фактурират на отделни редове.  

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално 
потребените количества нетна активна доставена електрическа енергия в лева за кВтч. 
Към цената по чл. 3, ал. 1 се начислява: такса „задължение към обществото”, 
определена от КЕВР, акциз и ДДС. 

(2) По време на действие на договора предложената в Ценовото предложение 
(Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за 1 /един/ кВтч нетна активна 
електрическа енергия на средно и ниско напрежение не се променя, освен с случаите, 
когато е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



       
 

Чл. 5. (1) Стойността на реално потребените количества нетна активна 
електрическа енергия за средно и ниско напрежение, отчетена от монтираните средства 
за търговско измерване в съответните обекти, посочени в т. 4. от Техническата 
спецификация (Приложение № 1), се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ веднъж месечно в 
срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на получаване на издадената данъчна 
фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

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

IBAN: ………………..; 

BIC: ……………….; 

банка: …………….; 

град/клон/офис: ………………………. 

(4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена самостоятелно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплаща възнаграждение за тази част на 
подизпълнителя. 

(5) Относно разплащанията по ал. 4 се отправя искане от подизпълнителя до 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането 
за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината 
за отказа. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява без отклонения съответните 
дейности съгласно Техническата спецификация. . 

2. Да извършва проверка по всяко време от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 
на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Включването на обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в договора за доставка на нетни 
количества активна електрическа енергия ще става с анекс, по реда и условията на 
настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата нетна активна електрическа 
енергия за средно и ниско напрежение по цената, определена съгласно уговореното в 
раздел III от настоящия договор, както и стойността на фактурата съгласно чл. 3, ал. 3 
от същия; 

2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 
упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта; 



       
 

3. Да купува получените количества нетна активна електрическа енергия за 
средно и ниско напрежение в мястото на доставка, съгласно уговореното в настоящия 
договор; 

4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 

а) промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 
действия по изпълнението на този договор; 

б) промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на 
данъчни фактури, в номера на банковите си сметки и др. 

 5. Да упълномощи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши пълна процедура по 
регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
като клиент – потребител на свободния пазар и регистриране на обекти на краен клиент 
– потребител в пазара, от координатор на балансираща група. Да снабди 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с необходимите документи за гореописаното. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при 
условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

1. Да изготви всички необходими документи за извеждане и регистрация на 
обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия; 

2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в своя стандартна балансираща група с 
координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за 
регистрация и участие; 

3. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените и измерени реално потребени 
количества нетна активна електрическата енергия на средно и ниско напрежение по 
оферирана цена в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата спецификация 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4. Да извършва енергиен мониторинг, да извършва прогнозиране на 
потреблението и да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите графици,  които се 
известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени дневни нетни количества активна 
електрическа енергия на средно и ниско напрежение и различни справки; 

5. Да администрира графиците, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които 
са отразени дневни нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско 
напрежение и обмена на информация с лицензираното ЕРП и ЕСО на територията, на 
която се намира съответната измервателна точка;   

6. Да изготвя подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел оценка на енергийната му ефективност; 

7. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му 
и Техническата спецификация), които са неразделна част от настоящия договор; 



       
 

8. Да осигурява непрекъснатост на електроснабдяването и да доставя 
електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за 
енергетиката, ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

9 Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението 
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение 
на задълженията му по настоящия договор; 

10. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 
момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор; 

11. Да издава оригинални фактури за реално потребените  количества нетна 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, отчетена от средствата за 
търговско измерване в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с чл. 5, ал. 1 от 
настоящия договор. 

12. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни при: промяна в лицата, 
които го представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението 
на този договор; промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване 
на оригинални фактури, в номерата на банковите си сметки и др.; 

13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в 
Договора; 

14. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, 
както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносната мрежа (ОЕМ) 
така, че да не бъде отстранен като регистриран търговец на електрическа енергия и 
координатор на балансираща група. 

 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 8. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 
нетна активна електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези 
количества в мястото на доставка. Местата на доставка са съгласно Техническата 
спецификация . 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на нетна 
активна електрическата енергия на средно и ниско напрежение и носи риска от не 
доставянето на договорените количества в мястото на доставка. 

 

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

Чл. 10. Измерването на консумираната нетна активна електрическа енергия на  
ниско напрежение се извършва по тарифни зони (върхова, дневно и нощна) по 
възможност от монтираните средствата за търговско измерване (СТИ) в обектите 
посочени в т. 4 от Техническа спецификация. Отчитането на средствата за търговско 
измерване и предоставянето на данните се извършва в срокове и начини съгласно 
изискванията, определени в ЗЕ, ПТЕЕ ПИКЕЕ. 

Чл. 11. Количествата нетна активна електрическа енергия на средно и ниско 
напрежение, продадени и закупени по този договор, се определят съгласно данните от 
СТИ предоставени от мрежовите оператори. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно 
оформена данъчна фактура с дата последния ден на отчетния месец, и не по- късно от 



       
 

10-то число на следващия месец. Фактурата издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да 
отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от настоящия договор. 

Чл. 12. (1) При установяване на различия между измереното от СТИ и 
фактурираното количество електроенергия и след поискване от установилата 
различията страна, другата е длъжна в срок до 10 (десет) работни дни да предостави 
притежаваните от нея документи, удостоверяващи количествата и доставките на нетна 
активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, с цел да се определи 
причината за различията. За предоставяне на документите страните подписват 
двустранен протокол. 

(2) Страните по договора изготвят в срок от 5 работни дни, считано от 
предоставянето на документите по ал. 1, двустранно подписан протокол, в който 
отразяват постигнатото съгласие за количеството нетна активна електрическа енергия 
на средно и ниско напрежение, което трябва да бъде заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
срока по чл.5, ал. 1, считано от датата на подписване на двустранно подписания 
протокол. 

 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 13. (1) За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2073.00 лв. (две хиляди 
седемдесет и три лева), която сума представлява 3 % от прогнозната стойност за 
поръчката в размер на 69 100 лв, без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя под 
формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка най-късно при сключване 
на договора. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата 
на парична сума в лева, то сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: ………………………   BIC: ……….. 

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова гаранция, то 
същата се учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след 
приключване срока на договора и трябва да бъде оригинална, безусловна, неотменима и 
изискуема при първо писмено поискване, с което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си по договора. В случай че банковата 
гаранция е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да я подновява до приключване срока на договора. 
Всяко подновяване се извършва в срок от 20 календарни дни преди изтичането на срока 
на съответната гаранция. 

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата 
на застраховка, то същата следва да обезпечава отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и не може 
да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. 
Представената застраховка е със срок на валидност 30 дни след приключване срока на 
договора. В случай че застрахователната полица е с по-кратък срок от посочения в 
предходното изречение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯT се задължава да я подновява до 
приключване срока на договора. Всяко подновяване се извършва в срок от 20 
календарни дни преди изтичането на срока на съответната застраховка. 



       
 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията, 
независимо от  формата, под която е представена. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията, независимо 
от формата, под която е представена, при неизпълнение на задължения по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата гаранция или такава част от 
нея, която покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнение на задължения 
по договора, включително неустойки и други обезщетения, дължими по тях. 

(8) При едностранно прекратяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на договора 
поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, сумата на 
гаранцията се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора. 

(9) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 
(тридесет) дни след приключване на договора. 

(10) В случай, че неизпълнението на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по стойност превишава размера на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
има право да търси обезщетение по общия ред. 

 

IX. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 14. (1) При забава на плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.5 % от стойността на забавеното плащане, за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от тази стойност. 

(2) При забавено изпълнение на задължение по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 0.5 % 
от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % 
от тази стойност. 

(3) При забавено изпълнение повече от 20 (двадесет) дни изправната страна по 
договора има право да прекрати едностранно договора, без да дава допълнителен срок 
за изпълнение, като освен неустойката за забава има право и на неустойка за 
неизпълнение в размер на 10 % от прогнозната стойност на договора. 

(4) Изправната страна по договора може да претендира обезщетение за нанесени 
вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на 
уговорените в договора неустойки. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между 
страните, изразено в писмена форма. 

(2) При виновно неизпълнение на задължения на една от страните, извън 
случаите по чл. 14, ал. 3, договорът може да бъде прекратен от изправната страна с 
30(тридесет) дневно писмено предизвестие до неизправната страна. 

XI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 16. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, има 
право да наема подизпълнителите, посочени в неговата оферта. Той отговаря за 
дейността им като за своя. 



       
 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 
подизпълнителите, посочени в офертата, в случай че е оферирал такива. 

(3) В срок от 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение, но не по-
късно от подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, е длъжен да изпрати 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договора, заедно с доказателства, че са изпълнени 
условията по чл. 66, ал. 2 ЗОП. 

(4) При замяна на подизпълнител или включване на подизпълнител, избраният 
за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник в срок до 3 дни от сключването на допълнително 
споразумение се задължава да представи копие от допълнителното споразумение на 
адреса на възложителя, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 
2 и 11 от ЗОП. 

(5) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 
са изпълнени едновременно следните условия: 

 а) за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване 
съгласно изискванията на ЗОП; 

 б) новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е 
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 
дейности. 

 (6) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 
възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той може незабавно да изиска 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сам да извърши тези работи. 

Чл. 17. При сключването на договорите с подизпълнителите 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на 
непреодолима сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се 
спира за времето на действието на непреодолимата сила. 

(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер като пожар, наводнение или друго природно бедствие, както и 
стачки, саботаж, бунтове, състояние на война, ембарго и др., възникнало след 
подписването на настоящия договор. 

(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради 
непреодолима сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок от 7 (седем) работни 
дни писмено да уведоми другата страна за възникването на това обстоятелство и за 



       
 

евентуалните последствия от него за изпълнението на договора. В случай че не изпрати 
такова известие, страната дължи обезщетение за вредите от това. 

Чл. 19. Страните определят следните лица, упълномощени да ги представляват 
при изпълнение на задълженията им по настоящия договор и да подписват 
предвидените в договора документи (протоколи, уведомления и др.): 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

..................................... на длъжност .................. в ................... 

..................................... на длъжност .................. в ................... 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

..................................... на длъжност .................. в ................... 

..................................... на длъжност .................. в ................... 

Чл. 20. (1) За целите на настоящия договор уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
се извършва писмено по факс: ... ; електронна поща (e-mail): ... ; или с препоръчано 
писмо на адрес: ... 

(2) Уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по електронна 
поща (e-mail): mbal_balchik@abv.bg; или с препоръчано писмо на адрес: 9600, 
гр.Балчик, ул. „Д-р Златко Петков“ № 1. 

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес. 

Чл. 21. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или 
изпълнението на настоящия договор, ще се решават от страните чрез преговори за 
постигане на споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за 
разрешаване пред компетентния български съд по реда на ГПК.  

Чл. 22. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Техническата спецификация. 

2. Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Договорът се подписа при наличието на следните документи: 

1. Гаранция за добро изпълнение на договора; 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 
от страните, всеки със силата на оригинал. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

УПРАВИТЕЛ 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 


