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            /Проект/ 

Д О Г О В О Р 

  

 

 

Днес, .......................... г. в гр. София между: 

 

„БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. 

София 1080, община Столична, район „Средец”, ул. „Вазов” № 3, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията, ЕИК № 175405647, представлявано  от  Любен  Лилянов 

Нанов - Управител и Иван Георгиев Вълчев - Прокурист, наричан по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, 

  

и 

……………………………............................, със седалище и адрес на 

управление:………………….……………………………………….……, вписано в Търговския 

регистър при Агенция по вписванията, ЕИК № ........................, ИН по ДДС № 

...........................представлявано от ………………………- Управител, наричано за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

 на основание чл. 112, ал. 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, и влезли в 

сила - решение № …....../.......................2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически 

превози” ЕООД за откриване на открита процедура по ЗОП, и решение № 

........./....................2019 г. на Управителя на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД, за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка, се 

сключи настоящият Договор при следните условия: 
  

 

I. ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА 

            Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя при 

посочените в настоящия договор условия, нетни количества активна електрическа енергия до 

обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени неизчерпателно в „Списък на електрически тягов 

подвижен състав и обекти ползващи тягова електроенергия”- Приложение №1 към „Техническа 

спецификация - „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща 

група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, представляваща 

Приложение №1 и неразделна част от настоящия договор. 

(2) Доставката на електрическа енергия - предмет на настоящия договор се извършва  

при спазване на специалните изисквания, заложени в Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение №1 и неразделна част от  настоящия договор, съгласно 

предложеното в Техническото  предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и в Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

          (3) В обхвата на предмета на договора по чл.1, ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да: 

1. включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, като непряк член в 

стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, съгласно Правилата за търговия с 

енергия /ПТЕЕ/.  

2. извършва енергиен мониторинг и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите 

графици и различни справки; 

3. извършва доставка на нетна активна електрическа енергия по количества, цена и при 

условия, посочени в договора и приложенията към него; 

4.отговаря за  прогнозирането и администрирането на графиците и обмена на 

информация с лицензираното електроразпределително предприятие и ЕСО ЕАД; 

5. отговаря изцяло за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (извършва всички необходими 

дейности, свързани с участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ) на свободния пазар на електроенергия, 

съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Закона за енергетиката /ЗЕ/. 
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          (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка на  150 280 MWh нетна активна 

електрическа енергия. 

           (5) Посоченото ал.4 от настоящия договор количество  е прогнозно и не обвързва 

Възложителя със задължението да го заяви през срока на действие на настоящия договор. 

          (6) Количествата нетна активна електрическа енергия се известяват /регистрират/ на 

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ под формата на графици за доставка, в които са 

отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да доставя и продава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и условията на настоящия договор.  

          (7) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна 

електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/. 

  

  ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА  

Чл.2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл.3. Договорът е със срок за изпълнение от 12 /дванадесет/ месеца. Срокът започва да тече  

от датата на потвърждение на първия график по съответния ред, за доставка на нетна активна 

електрическа енергия. 

Чл. 4. (1) Възложителят предвижда, възможност за подновяване на договора, включващо 

повторение на доставките със същия обем и стойност, при следните условия: 

1. Настоящият договор може да бъде еднократно подновен, по смисъла на чл.21 ал.1 от 

ЗОП, във връзка с чл.6 от ППЗОП,  по инициатива на Възложителя, при необходимост и 

в случай на забава при провеждането на обществена поръчка за сключване на договор 

със същия предмет за следващ период; 

2. Срокът на подновяването е до сключване на нов договор за обществена поръчка със 

същия предмет; 

3. Максималният срок на подновяването не може да бъде по- дълъг от 12 месеца. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се възползва от възможността за подновяване по ал. 1 след 

изпращане (в рамките на срока на договора) на възлагателно писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което 

е посочено желанието за подновяване, както и датата от която започва да тече подновяването. 

Възлагателното писмо става неразделна част от договора. 

 

   ІІІ. ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. (1) Цената за доставка на 1 MWh електроенергия включва както цената на 

енергията, така и разходите за балансиране, като месечната цена се формира от два компонента: 

  1.Фиксирана цена за базово количество електроенергия  на месец (Сm)..................лв./  

   MWh. 

Обемът на закупената по настоящата точка 1 електрическа енергия е по 8 000 

MWh на месец. 

    2.Цена борса (Сb) на база „среднопретеглена месечна цена” на електрическата енергия   

от месечния доклад на БНЕБ пазарен сегмент „ден напред” за предходния месец: 

 Цена борса (Сb)  за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електроенергия се определя 

по следната формула: 

 Сb = Сb ср.БНЕБ + Стн, където: 

 Сb – цена за доставка на 1 MWh електроенергия, в лева, без ДДС 

 Сb ср.БНЕБ – средна месечна пазарна цена за всички участници на БНЕБ, определена на 

пазар “ден напред” за предходния месец на Българска независима енергийна борса. 

 Стн – търговска надбавка, в лева, без ДДС за 1 MWh електроенергия (за покриване 

разходите за такса на БНЕБ, гарантиране на плащанията, балансиране, финансиране, 

обслужване и други, включително възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възможни 

разходи за балансиране – цена на балансираща енергия за излишък и/или недостиг, 

дължима от/на ЕСО, възнаграждение във връзка с разходи за администриране на 

информационния поток с ЕСО, както и възнаграждение за допълнителните услуги по 

отговорност за балансиране и прогнозиране на потреблението).  

 Търговската надбавка е константна величина по време на действие на договора.  

 В цената  не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг в балансиращата 

група. 
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 Границите на вариране на Цена борса (Сb) са: долна граница - 80лв. за MWh и горна 

граница - 140лв. за MWh. 

Обемът на закупената електрическа енергия по настоящата точка 2 е разликата 

между реалното потребено количество електрическа енергия и  базовото количество 

електрическа енергия по птредходната точка1. 

(2) Търговската надбавка за доставка на 1 MWh електроенергия (закупена от БНЕБ) е 

…………(…………………………………………….) лева без ДДС. 

(3) Търговската надбавка по ал. 2 е константна величина по време на действие на 

договора.  

(4) Цената, определена по реда на ал. 1 е единна за всички тарифни зони (дневна, нощна, 

върхова) 

(5) В цената по ал. 1  не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг в 

балансиращата група. 

(6) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Цената по ал. 1 не включва: регулаторно определените цена на задължение към 

обществото и акциз; ДДС; цени за мрежови услуги (пренос и достъп) и други регулируеми от 

КЕВР цени. 

Чл. 6. Условия, срок и начин на плащане: 

            1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума, която се формира като сбор от 

сумите за направените по време на действие на настоящия договор  доставки на нетна активна 

електрическа енергия и разходите за балансиране. Към тази сума се начислява цената за 

мрежови услуги, „задължения към обществото”, акциз и ДДС. 

  2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената електрическа енергия, в лева, съгласно      

чл.5, ал.1, след издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура на името на „БДЖ-

Пътнически превози” ЕООД с адрес: гр.София, ул. Иван Вазов №3 с МОЛ- Любен  Лилянов 

Нанов или съответния представител на дружеството. Фактурата, освен задължителните 

реквизити да съдържа следните данни: № на договор за доставка, предмет надоговора. 

Плащането се извършва по банков път, с платежно нареждане по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

           3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно в срок до 30 (тридесет) календарни дни след 

представяне на надлежно оформена фактура, за действително изразходваната активна 

електрическа енергия отчетена по измервателните уреди на съответните измервателни точки. 

           4. Всяко плащане ще се извършва посредством банков превод по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка……………………………, банков код BIC …………., сметка за 

извършване на преводи по стойността на доставката, IBAN………………. 

           5. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и 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.  

6. Разплащанията по т. 5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

7. Към искането по т. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.5, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

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

съгласно Техническата  спецификация  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Приложения №1 неразделна част 

от  настоящия договор. 
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2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на настоящия договор 

относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи 

на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи копие на договор за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители или на допълнително споразумение 

за замяна на посечен в офертата подизпълнител. Подизпълнителят трябва да отговаря на 

критериите за подбор, съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълнява и за него да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

4. Да се възползва от възможността за подновяване по чл. 4, ал. 1 от договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 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 електрическа енергия в мястото на доставка, 

съгласно уговореното в договор; 

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

 а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; 

б/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на този договор; 

 в/ 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 (Закона за енергетика) и наредбите 

към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на електропреносната мрежа (ОЕМ) 

така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

 6. По разпореждане на ОЕМ 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 ОЕМ, при условие, че такова увеличаване, 

намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се налага от ограничения в 

електроенергийната система. 

7. Отношенията на страните при ситуации по предходната точка се уреждат съгласно 

ПТЕЕ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното заплащане при условията и в сроковете, посочени в настоящия 

договор. 

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

настоящиядоговор, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на настоящия договор. 

(4)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

1. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, като непряк член в 

стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 

заплаща такса за участие; 

            2. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените и измерени реално потребени 

количества електрическа енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ и Техническата  

спецификация  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ- Приложения №1 и неразделна част от  настоящия договор. 

3. Да извършва енергиен мониторинг и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите 

графици и различни справки; 

4. Да отговаря за прогнозирането и  администрирането на графиците и обема на 

информация с ЕРП и ЕСО ЕАД; 

5. Да отговаря изцяло за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на 

електроенергия; 

6. Да изготвя прогнози, да изготвя и регистрира в ЕСО, необходимите графици за 

изпълнение на предмета на настоящия договор. 
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7.  Да изпълни поръчката качествено, в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и техническата спецификация  на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор. 

8. 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. 

9. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни от сключването на договора за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 

подизпълнител, копие на договора или на допълнителното споразумение, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 от ЗОП.  

10. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ 

така, че да осигури изпълнението на договора; 

11. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 

електрическа енергия; 

12. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: невъзможност 

или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; промяна в лицата, които го 

представляват или са упълномощени да извършват действия по изпълнението на този договор; 

промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на оригинални фактури, 

в номерата на банковите си сметки и др.; 

13. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в договора 

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

енергия. 

 

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

   Чл.8. Прехвърляне на правото на собственост върху доставените количества 

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

на доставка. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 

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

доставка 

 

VI. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

 Чл.10.(1) Отчитането на консумираната енергия се извършва от монтираните системи за 

търговско измерване на тягова електроенергия в електрическия подвижен състав, съгласно 

„Списък на електрически тягов подвижен състав и обекти ползващи тягова електроенергия -

Приложение №1 към Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право в рамките на срока и стойността на договора да прави промени в списъците с обекти, като 

предварително уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това. 

           (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.  

          (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. 

 

           VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

           Чл.11.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ..................... лв, което 

представлява 5 % от общата стойност на договора без ДДС, дължима на „БДЖ-Пътнически 
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превози“ ЕООД, със срок на валидност 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора, и 

се представя в една от следните форми: 

- безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал, или 

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в оригинал или  

- парична сума (депозит), внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „БДЖ- 

Пътнически превози“ ЕООД, Банка: ЦКБ АД, IBAN BG04 CECB 9790 33G1 3736 03, BIC: CECB 

BGSF 

 (2) Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице и гаранцията за 

изпълнение на договора е учредена в чуждестранна банка и чужда валута, е необходимо 

стойността й да отговаря на левовата равностойност, изчислена по официалния курс на БНБ в 

деня на учредяването й, като същата да бъде в превод на български език. 

          (3) Гаранцията за изпълнение се усвоява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. При закъснение на доставката;  

2. При неизпълнение на задължението за доставка – частично или изцяло; 

          (4) Когато гаранцията за изпълнение е банкова гаранция или застраховка, тя се усвоява 

чрез декларация до съответната банка или застраховател, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не  изпълнил 

задължения по договора, без да е необходимо посочване на конкретни обстоятелства или 

представяне на доказателства. 

           (5) При усвояване на гаранция, която е под формата на внесен депозит, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

писмено уведомява за решението си и за размера на усвоената част от гаранцията на Изпълнителя. 

          (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива 

отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки 

и обезщетения. 

           (7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 

правото да търси обезщетение за претърпени вреди, които са в по-голям размер. 

           (8) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 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 ал. 1. 

      (9) Гаранцията за изпълнение 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 гаранцията за 

изпълнение. 

      (10) 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;  

 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 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

         (11) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на депозит (парична сума), 

преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият се задължава да възстанови на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата на гаранцията, намалена със сумите, усвоени по реда на чл.13, ал.2 от 

договора до 30 /тридесет/ дни след изтичане на срока на договора. 

 Чл. 12. При подновяване на договора, на основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 10 /десет/ дни от получаване на възлагателното 

писмо да представи гаранция за изпълнение (удължена или нова)  в съответствие с 

изискванията на чл. 11, ал. 1 и условията на настоящия договор. 
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         VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
         Чл.13.(1) При едностранно прекратяване на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или 

направени разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следствие на неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

дейностите, регламентирани в договора или други нормативни документи, касаещи предмета на 

договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка в размер на сумата, 

представляваща разликата в цената по договора и цената на доставчика от последна инстанция 

за срок от четири месеца, към датата на прекратяване на договора. 

          (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки по договора срещу 

плащанията на цената, както и от гаранцията за изпълнение. 

          (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за размера на начислените 

неустойки. 

          (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) работни дни от датата на 

получаване на писменото уведомление по предходната ал. 3 да заплати дължимата сума. 

          (5) Неизправната страна дължи обезщетение за претърпени вреди и пропусната ползи, ако 

те превишат неустойката, но не повече от размера на общата сума по договора.  

 

          ІX. СПОРОВЕ  

          Чл.14.(1) Всеки спор между страните, породен от договора  или отнасящ се до него, ще 

бъде разрешаван доброволно по пътя на преговори, взаимни консултации и обмен на мнения, 

като постигнатото съгласие между страните ще бъде оформено в писмено споразумение.  

         (2) В случай че не бъде постигнато съгласие по предходния член, всички спорове, 

породени от договора, или отнасящи се до тях, ще бъдат решавани по съдебен ред, от 

компетентния български съд в гр. София, при прилагане на българското материално и 

процесуално право. 

 

          X. СЪОБЩЕНИЯ 

          Чл.15.(1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на настоящия 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от оправомощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването – при предаване на ръка на съобщението; 

2.датата, посочена на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по куриер; 

3.датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронната поща. 

(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на настоящия 

договор и предаване на документи се смятат: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

1080 гр. София      .......................................... 

ул. “Иван Вазов” № 3     .......................................... 

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД   .......................................... 

Дирекция “ПЖПС”       .......................................... 

Отдел “Енергийна ефективност”     .......................................... 

Тел:    ...........................      ......................................... 

Факс: .........................      .........................................   

 

(4) При промяна на адреса съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната. В случай, че страната не изпълни това свое задължение, всички съобщения, 

изпратени на адреса, посочен в ал.3 ще се считат за редовно получени. 

 

ХI. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Чл.16.(1) Страните, се задължават да не разкриват пред трети страни информацията, 

разменена по време на изпълнението на договора. 
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(2) Правилото по предходната точка не се прилага по отношение на задължителната 

информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да публикува в „Профила на купувача”, 

съобразно реда,  предвиден в ЗОП. 

(3) Информация може да бъде предоставяна от някоя от страните при изрично писмено 

съгласие на другата страна, дадено предварително или ако предоставянето й се изисква от 

закон, подзаконов нормативен акт, контролен орган или във връзка със съдебно или 

регулативно производство. 

 

          XII. ФОРСМАЖОР 
          Чл.17.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. 

 

ХIV. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.18.(1) Изменения  в договора се допускат съгласно чл.116, ал.1 от ЗОП.  

(2) При настъпване на форсмажорни обстоятелства срокът на действие на настоящия 

договор се удължава с тяхното времетраене. 

(3) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока, за който е сключен;   

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;  

3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно  писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;  

4. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5. с окончателното му изпълнение; 

6. по реда на чл.118, ал.1 от ЗОП; 

7.с изчерпване стойността на договора. 

            (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си с повече от пет работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани нередности; 

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

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

подизпълнител, различен от посочения в офертата му без да е уведомил и предоставил на 

Възложителя документи по ал.15 на чл.66 от ЗОП.; 

5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по ликвидация; 

6. в други предвидени от закона случаи; 

7.когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка 

– предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е 

бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление до 3 дни  след 

настъпване на обстоятелствата. 

   8.в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заличен от регистъра на търговските участници и/или 

от регистъра на координаторите на стандартна балансираща група на ЕСО със статус активен.  

             (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да прекрати договора едностранно след изтичане на 

първите шест месеца от  сключването му, без дължими неустойки и обезщетения и без 

необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на 

финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора до неговото прекратяване. 
    (6) При преобразуване на Изпълнителя в съответствие със законодателството на 

държавата, в която е установен, Възложителят сключва договор за продължаване на договора за 

обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена 

поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице основанията за отстраняване 

и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се 

правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството 
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на първоначалния Изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия Изпълнител - 

правоприемник. 

(7) При преобразуване на Изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията 

по ал.6, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като 

Изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред. 

 

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19.(1) За неуредени в този договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на  

действащото законодателство на Република България. 

(2) За целите на настоящия договор посочените по-долу термини и съкращения  имат 

следното значение: 

„Активна електрическа енергия” - електрическата енергия, произвеждана от 

генераторите и доставяна в течение на определен период от време, способна да създаде 

механична работа, измервана почасово в “мегаватчас” (МWh) или производни единици; 

„Договорени количества" – сбор от всички дневни количества нетна активна 

електрическа енергия за договорния период в мегаватчаса /MWh/; 

 „Непреодолима сила” - непредвидени или непредотвратими събития, или комбинация 

от събития от извънреден характер, възникнали след сключването на договора като: природни 

бедствия, непредвидени събития от граждански и технически характер, забрани, ограничения и 

предписания, наложени с индивидуални или нормативни актове и др., доколкото тези събития 

възпрепятстват изпълнение на задълженията по настоящия Договор; 

„Електроенергиен системен оператор“ /ЕСО/ -  юридическото лице, притежаващо 

лицензия за управление на електроенергийната система (ЕЕС)  за организиране на пазар на 

електрическа енергия, издадена от КЕВР 

„Оператор на електропреносна мрежа” /ОЕМ/- юридическото лице, което 

администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона за 

енергетиката; 

„Пазар на балансираща енергия”- организирана търговия с електрическа енергия за 

целите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийната 

система; 

„Правила за достъп” – Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи, приети от КЕВР на основание чл. 24, ал. 2 от ЗЕ;    

Настоящият договор се състои от …….(……….) страници и се състави, подписа и 

подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.  

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация  - „Избор на доставчик на електрическа 

енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на „БДЖ-Пътнически превози” 

ЕООД” ; 

           Приложение № 3 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

           Приложение № 4 -  Ценово предложение на Изпълнителя  . 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

Любен  Лилянов Нанов  

Управител на  “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД     

 

Иван Георгиев Вълчев 

 Прокурист на  “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД     

                                
 

 

 
 

 


