
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ 33ЛД Приложение №'6

Проект!

ДОГОВОР 
№ 01-04-....... /2019 г.

Д нес,............ 2019 г. в гр. София, между представители на страните:
“БДЖ - Товарни превози” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София: ул. 

“Иван Вазов” № 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК № 
175403856, ИН по ЗДДС № BG 175403856, представлявано от инж. Любомир Илиев, в
качеството на Управител, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна 
и

“ ................................................................ ”, със седалище и адрес на управление: гр.
..................... , ул............................. , вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с
ЕИК № ............ , ИН по ЗДДС № ........................... , представлявано от
................................................................ , в качеството на ...................... , наричано за краткост
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“);

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в сила Решение №
......../ ............ 2019 г. на Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД за определяне на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия 
за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и 
избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от една година”, се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка по цената 
и при условията на този договор на нетна активна електрическа енергия за електрически тягов 
подвижен състав (локомотиви), наричани за краткост „Обект/и“ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
„Списък на електрически тягов подвижен състав” (Приложение № 2 към договора), с пълно 
администриране на информационния поток с лицензираното електроразпределително 
предприятие (ЕРП), на територията, на което се намират измервателните точки и с 
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГ ИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД („ЕСО“ ЕАД), както и да извърши 
услугите по балансиране и прогнозиране на количеството, необходимо на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като 
член на стандартна балансираща група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно действащата нормативна 
уредба. Всички разходи за реализираните небаланси -  недостиг/излишък, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Прогнозното количество нетна активна електрическа енергия, заявено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при сключването на този договор е до 74 000 MWh за срока на договора. 
Посоченото количество е прогнозно, определено на база на количествата потребена електрическа 
тягова енергия през минал период от 12 месеца и не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го изразходва.

(3) При възникване на необходимост в рамките на срока на действие на договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да добавя нови Обекти, за които ще заплаща консумираната 
електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена, както и да изключва обекти.

(4) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става участник в стандартната 
балансираща група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира 
Обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като непряк член в групата съгласно Правилата за търговия с 
електрическа енергия (ПТЕЕ).

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прехвърля на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговорността за балансиране и 
доставка на активна електрическа енергия за Обектите, посочени в „Списък на електрически 
тягов подвижен състав” (Приложение № 2 към договора). Изпълнителят поема отговорността за
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балансиране и приема да осъществява и всички дейности, съпътстващи и свързани с 
балансирането и с доставката на електрическа енергия /включително планиране, договаряне на 
графици и др. съгласно действащата нормативна уредба/.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява задълженията си на доставчик на 
активна електрическа енергия и на координатор на стандартна балансираща група при стриктно 
спазване на изискванията на нормативната уредба, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
документацията за участие и в Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по 
реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови 
нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на 
координатор на стандартна балансираща група за срок от една година” (Приложение № 1), 
съгласно Техническо предложение (Приложение № 3) и Ценово предложение (Приложение № 4) 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от договора и условията на същия.

И. СРОК НА ДОГОВОРА. МЯСТО НА ДОСТАВКА.

Чл.2.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца от датата на 
регистриране на първия товаров график пред „ЕСО“ ЕАД и ЕРП или до изчерпване на стойността 
по чл. 3, ал. 1, т. 2.

(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(3) Графикът следва да се регистрира в първия месец, в който законно може да се извършва 

регистрация на график след излизането на свободния пазар съгласно Правилата за търговия с 
електрическа енергия.

(4) Местата за доставка на активната електрическа енергия са Обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в „Списък на електрически тягов подвижен състав” (Приложение № 
2 към договора) и добавените обекти по реда на чл. 10 от този договор.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.3.(1) Цените са посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4 към 
договора), както следва:

1. Цената за доставка на 1 (един) MW нетна активна електрическа енергия с включени
разходи за прогнозиране и балансиране е ...............................лв. без ДДС;

Цената е до втория знак след десетичната запетая.
2. Общата стойност за доставка на 74 000 MWh нетна активна електрическа енергия за

Обектите, собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е .................... ( .............) лв. без ДДС.
(2) В цената по ал. 1 са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката по 

чл. 1 от договора, включително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможни разходи за 
прогнозиране и балансиране (цена на балансираща енергия за излишък и/или недостиг, дължима 
от/на „ЕСО“ ЕАД). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделна такса за участие в 
балансиращата група, извън цената по ал. 1. В случаите на небаланси на електрическа енергия, 
същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват 
допълнителни суми за небаланси - излишък/недостиг.

(3) Цената по ал. 1 не включва:
1. регулаторно определените цени за разпределение на електрическа енергия през 

електроразпределителните мрежи;
2. цени за пренос на количества електрическа енергия и достъп през/до електропреносната

мрежа;
3. такса „задължения към обществото“ към фонд „Сигурност на електроенергийната 

система”;
4. акциз;
5. ДДС.

(4) Окончателната стойност на договора се формира на база на реално направените 
доставки на нетна активна електрическа енергия през целия срок на неговото действие.
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Чл.4.(1) Всяко плащане по този договор се извършва в срок до 30 дни след изтичането на месеца, 
през който е потребена електрическата енергия. Периодът на фактуриране е календарен месец от
00. 00 часа на първото число на месеца до 24,00 часа на последното число.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена 
оригинална фактура до 12-то число на следващия месец.

(3) Във фактурата по ал. 2 се включват:
- стойността на действително изразходваната активна електрическа енергия, отчетена 

по измервателните уреди на съответните измервателни точки и изчислена по посочена в чл. 3, ал.
1, т. 1 от договора цена за 1 (един) М W нетна активна електрическа енергия за Обектите;

- стойността на акциза, такса „задължение към обществото” и начисления ДДС.
(4) Във фактурата по ал. 2 се не се включва:

- стойността на регулаторно определените цени за разпределение на електрическа 
енергия през електроразпределителните мрежи;

- стойността на цената за пренос на количества електрическа енергия и достъп през/до 
електропреносната мрежа.

Посочените дейности не са предмет на настоящия договор и те не се фактурират от и не 
се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Фактурата па ал. 2 се издава на името на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД с адрес: гр.
София, п.к. 1080 ул. “Иван Вазов” № 3 с МОЛ -  инж. Любомир Илиев, и следва да
съдържа № и предмет на договора.

(6) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Банка: ........................................................ , BIC:
................................................, IBAN: .................................................

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 6 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получава уговорените плащания при условията и в сроковете, посочени в настоящия 

договор;
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по 

договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за неговото 
изпълнение.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да спазва разпоредбите на Закона за енергията (ЗЕ) и наредбите към него, както и 

всички нормативни изисквания на ПТЕЕ, изготвени на основание на чл.91, ал. 2 от ЗЕ (Приети от 
КЕВР) и Правилата за измерване на количеството на електрическата енергия, изготвени на 
основание на чл.83, ал. 2 от ЗЕ (Приети от КЕВР), както и разпорежданията на 
Електроенергийния системен оператор, така че да не бъде отстранен от пазара на балансираща 
енергия;

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

3. да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му 
Техническо предложение (Приложение № 4 към договора);

4. да извършва доставка на електрическа енергия съгласно Техническа спецификация за 
възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на 
активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 
една година” с високо качество чрез продажба на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на договорените и измерени
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реално потребени количества активна електрическата енергия при условията на настоящия 
договор за Обектите, посочени в „Списък на електрически тягов подвижен състав” (Приложение 
№ 2 към договора).

5. да отговаря изцяло за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на 
електроенергия;

6. да включи Обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по този договор като непряк член в 
стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 
заплаща такса за участие;

7. да извърши от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълната процедура по регистрация пред 
лицензираното ЕРП и „ЕСО“ ЕАД на свободния пазар на електроенергия;

8. да носи отговорност за балансиране съгласно чл. 51, ал. 1 от ПТЕЕ, като поема за своя 
сметка всички разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9. да администрира графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП;
10. в качеството си на координатор на балансираща група, да осигурява прогнозиране на 

потреблението на Обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на 
конкретни количества нетна електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:

10.1. изготвя почасови графици за доставка на електрическа енергия за Обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като графиците следва да са съобразени с очаквания часов товар;

10.2. изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране 
на пазара на оператора на електроенергийната система, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ;

10.3. потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система;

10.4. извършва координиране и балансиране на количествата електрическа енергия, като 
всички разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всеки период на сетълмент са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11. да предоставя на електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в табличен вид ежемесечен 
почасов товаров профил за всеки един от измервателните уреди в срок до 3 дни след получаване 
на сетълмента от „ЕСО“ ЕАД;

12. да извършва енергиен мониторинг и представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
необходимите графици и различни справки;

13. да поддържа и предава електронната база данни за часовото, дневното, седмичното и 
месечното електропотребление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

14. при необходимост да изгради системи за енергиен мониторинг за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,;

15. да издава надлежно оформени оригинални фактури за полученото от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество електрическа енергия;

16. да отговоря на изискванията за финансово гарантиране на сделките с балансираща 
енергия пред независимия преносен оператор;

17. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност 
или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го 
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; 
промяна в данните по регистрация, в номерата на банковите си сметки и др.;

18. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
чл.31 от договора.

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения предвидените в 

договора дейности и с качество, отговарящо на изискванията на действащото законодателство;
2. да променя броя и номерата на Обектите, посочени в „Списък на електрически тягов 

подвижен състав” (Приложение № 2 към договора), до които се доставя електрическа енергия, 
при отпаднала необходимост от ползване на Обект, при нови Обекти и/или друга причина.

3. да потреби съобразно нуждите си повече или по-малко количество активна 
електрическа енергия от прогнозното;
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4. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, 
количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените количества електроенергия по цени, 

условия и в срокове съгласно настоящия договор;
2. да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 

този договор;
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и необходими му за 

изпълнението на задълженията му по този договор информация, данни и документи;
4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност 

или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора;промяна в лицата, които го 
представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; 
промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на фактури, в номерата на 
банковите си сметки и др.;

5. 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;

6. по разпореждане на OEM съгласно ПТЕЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава, намалява 
и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа енергия или ще 
извършва всяко друго действие, разпоредено от OEM, при условие, че такова увеличаване, 
намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на OEM се налага от ограничения в 
електроенергийната система. Отношенията на страните при ситуации по предходната точка се 
уреждат съгласно ПТЕЕ.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.9.(1) Прехвърляне на правото на собственост върху доставените количества електрическа 
енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото на доставка в 
Обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата 
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в Обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ДОБАВЯНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! има право да добавя нови обекти или да изключва свои обекти от 
обхвата на договора, в рамките на уговорената обща стойност по чл. 3, ал. 1, т. 2, при следните 
условия:

1. На добавяне/изключване подлежат Обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на 
страната;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за необходимостта от 
добавяне/изключване на Обекти, миниум 7 дни преди да са налице всички обстоятелства, за да 
бъде добавен/изключен даден обект в Списъка на електрически тягов подвижен състав 
(Приложение № 2 към договора). В уведомлението се посочва № на Обекта, № на електромера и 
№ на идентификационната измервателна група, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява да бъде добавен 
или изключен от Списъка на електрически тягов подвижен състав (Приложение № 2 към 
договора);

4. Добавянето и изключването на Обекти се извършва в писмена форма, чрез подписване 
на допълнително споразумение към настоящия договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши всички необходими действия съгласно 
действащото законодателство за добавянето на Обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и доставката на 
активна електрическа енергия до този Обект.

6. Консумираната активна електрическа енергия в добавените Обекти се заплаща по
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договорената с Изпълнителя цена съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от този договор;
7. За добавянето и изключването на Обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Списъка на 

електрически тягов подвижен състав (Приложение № 2 към договора), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение, извън цената за консумираната в 
обекта нетна електрическа енергия.

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл.11.(1) Отчитането на консумираната енергия се извършва от монтираните системи за 
търговско измерване на тягова електроенергия в Обектите, съгласно „Списък на електрически 
тягов подвижен състав“ (Приложение № 1 към договора) и Техническа спецификация за 
възлагане на обществена поръчка по реда и при условията на ЗОП с предмет: „Доставка на 
активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия ТПС, собственост на “БДЖ - 
Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 
една година” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и допълнително включените Обекти по реда на чл. 10 от този 
договор.

(2) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ЗЕ, ПТЕЕ и Правила за измерване на количеството електрическа 
енергия (ПИКЕЕ).

(3) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по договора, се определят 
съгласно данните, предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ЕРП.

(4) При установяване на различия между доставените и фактурирани количества и след 
направено искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна 
в срок от 10 (десет) работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща 
количествата, доставките и получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи 
причината за различията.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12.(1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно
........... ( ........................................... ) лева, под формата н а .................................................

(2) „Гаранцията за изпълнение“ служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.13. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва: Банка:............................................... ,
BIC:............................................... . IBAN:................................................

Чл.14.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, съдържаща задължение 
на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание 
за задържане на гаранцията за изпълнение на договора, без да е необходимо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
да обосновава и доказва претенцията си;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) 
дни, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се 
издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл. 15.(1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице 
(бенефициент), като уговорката в полза на третото лице да е неотменяема, и която да отговаря 
на следните изисквания: да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да съдържа задължение на застраховате ля - гарант да 
извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
гаранцията за изпълнение на договора му, без да е необходимо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да обосновава 
и доказва претенцията си и да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора 
плюс 30 (тридесет) дни, като при необходимост срокът на валидност на застраховката се 
удължава или се издава нова.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.16.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни 
след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на дейностите в пълен 
размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е 
сума по нея.

(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 в чл. 4, ал.6 от договора;
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.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл.17. (1) 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 или забавено изпълнение на което и да е 
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 
съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(2) За частично изпълнение на договора се приема доставянето на част от електрическата 
енергия, необходима за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
развали договора по реда и при условията на чл. 25.

(3) За лошо изпълнение на договора се приема всяко изпълнение, което се различава от 
дължимото по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора по реда и 
при условията на чл. 25.

Чл.18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 
следните случаи:

1. при забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изпълнението на някое от задълженията си 
с повече от 5 (пет) работни дни и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност;

4. при отнемане на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена от КЕВР или отстраняването
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му от свободния пазар на електрическа енергия от оператора.
Чл.19. 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.

Чл.20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) работни дни да 
допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 
или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 
договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12, ал.1 от договора.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за 
изпълнение са престояли при него законосъобразно.

IX. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.22.(1) При неизпълнение на което и да е от договорните задължения, включително прекъсване 
на доставките, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20 % на ден от стойността на 
неизпълнението. Начисляването на неустойка започва от деня на забавата и продължава до деня, 
предхождащ този на изпълнението на съответното задължение. Когато от неизпълнението са 
произлезли вреди (включително претърпени загуби и пропуснати ползи), неустойката е в размер 
на причинените вреди.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспада начислената по предходната клауза 
неустойка от цената на договора, от гаранцията за изпълнение на договора или от която и да е 
друга сума, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(3) Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава правото на 
изправната страна да търси реално изпълнение и пропуснати ползи.

Чл. 23. При невъзможност (обективна или субективна) за изпълнение на задълженията по 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ премине към доставка на 
електрическа енергия от Доставчик от последна инстанция (ДПИ) на основание чл. 15, ал. 4 от 
ПТЕЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата между стойността на 
договорената електрическа енергия и стойността на доставената електрическа енергия от ДПИ до 
избиране на друг доставчик. Упражняването на това право не ограничава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
упражни правото си за начисляване на неустойка съгласно условията на този договор.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.24.(1) Този договор се прекратява:
1. с изтичане на срока му по чл. 2, ал. 1 -  изтичане на 12 месеца от датата на регистриране на 

първия товаров график пред „ЕСО“ ЕАД и ЕРП или изчерпване на стойността по чл. 3, ал. 1, т. 2 
от договора;

2. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
3. при отнемане на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, издадена от КЕВР или отстраняването му 

от свободния пазар на електрическа енергия от оператора;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство 

засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на 
невъзможността и да представи доказателства;

5. при прекратяване на юридическо лице -  страна по договора, без правоприемство по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
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(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, едностранно с 1 месечно предизвестие, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка;

3. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без писмено предизвестие:
3.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на някое от задълженията с повече от 5 (пет) 

работни дни;
3.2. при пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.3. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация.

Чл.25. Всяка от страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено 
задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл.87 и сл. от 
Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната 
страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не 
се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната страна.

Чл.26. 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.

Чл.27. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо 
лице -  страна по договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на дейностите, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на 

договора до датата на прекратяването и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

XL ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор или в ЗЕ и ПТЕЕ, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  
според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора 
и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на договора.

Чл.29. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, засегнатата страна се задължава да 
уведоми в тридневен срок другата страна като посочи началната и крайната дата на събитията, 
както и да й представи съответни официални документи, издадени от компетентни инстанции на 
дадената държава.

Чл.ЗО. При изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими 
нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, 
и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда,
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социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 
от ЗОП.

Чл.31.(1) Всяка от страните по договора се задължават да не разкриват пред трети страни 
информацията, във връзка с изпълнението на договора („конфиденциална информация“). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с 
ремонтната дейност и техническите процеси. Не се смята за конфиденциална информацията, 
касаеща стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З, конфиденциална информация може да 
бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, ( като това 
съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор 
от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган 
и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея 
физически или юридически лица, като съответната страна отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на конфиденциалната информация остават в сила 
и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

Чл.32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или 
разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на дейностите, 
предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 
забавено.

Чл.ЗЗ. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора 
могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.34. (1) Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в 
писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на 
ЗОП.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП:
1. При добавяне и изключване по реда на чл. 10 от договора на Обекти на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Списъка на електрически тягов подвижен състав (Приложение № 2 към 
договора).

2. При възникване на обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени към момента 
на сключване на договора, и които могат да повлияят върху неговото изпълнение, в това число 
промяна в нормативната уредба, решения на КЕВР, промяна на цените на електрическа енергия 
на „Българска независима енергийна борса” ЕАД по време на действие на договора, всяка от 
страните може да поиска изменението му. В случай на договорена промяна на цената 
(увеличение/намаление) на електрическата енергия, новите цени влизат в сила от 1 -во число на
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календарен месец. При договорена промяна на цената общата стойност на договора не може да 
надвишава 9 000 000,00 лева без ДДС.

Чл.35.(1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 
непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това 
понятие по смисъла на чл.ЗОб, ал.2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия е грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до седем дни от 
настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и 
възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.

Чл.Зб. В случай, че някоя от клаузите на този договор е недействителна или неприложима, това 
не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 
повелителна правна норма, ако има такава.

Чл.37.(1) Всички уведомления между страните във връзка е този договор се извършват в писмена 
форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна 
поща.

(2) За целите на този договор данните и лицата за контакт на страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес за кореспонденция: „БДЖ-Товарни превози” ЕООД, 

.................................................... , тел.: .......................... ,e-mail: ....................... , лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес за кореспонденция: ......................................, тел.:
............................. . GSM: .................. , факс: ....................... , e-mail: ...................................  лице за
контакт:.............................................

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по

куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за 
контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от 
настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 
за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока 
на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се 
задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването й в 
съответния регистър.

Чл.38. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
българско законодателство.
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Чл.39. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 
прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му 
към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори, а при 
непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл.40. Този договор се състои от 12 (дванадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) 
еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните.

Към този договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
1. Техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда и при условията 

на ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия за тягови нужди за електрическия 
ТПС, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД и избор на координатор на стандартна 
балансираща група за срок от една година”-  Приложение № 1;

2. Списък на електрически тягов подвижен състав -  Приложение № 2;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3;
4. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 4;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. Любомир Илиев
Управител на „БДШ-Товарни превози” ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА 
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД
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