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ДОГОВОР № РГ-03-4/07.02.2020 г. 

за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет : „Доставка на 

нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / ниско 

напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за срок от 24 

месеца“ 

 

Днес, 07.02.2020 г. в гр. Нова Загора, Община Нова Загора, Област Сливен, на 

основание чл. 112 от Закона за обществени поръчки и Решение № РД-10-3 от 

07.01.2020год. на Директора на ТП „ДГС Нова Загора” за определяне на изпълнител на 

открита с Решение № РД-10-50/28.10.2019 год. процедура за възлагане на обществена 

поръчка, се сключи настоящият договор между: 

 

1. „Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, Териториално 

поделение „Държавно горско стопанство Нова Загора”, ЕИК: 2016176540218, с адрес: 

гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 73, представлявано от инж. Г. П. – Директор и Р. И. - 

главен счетоводител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

2. „АСМ Енерджи” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК: 202836900, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Стефан Караджа” № 7, ет. 1, ап. 11, представлявано от А. К. Р. и А. Е. Ц. в качеството им 

на управители, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна за 

следното:  

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

„Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (високо /средно / 

ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за 

срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Нова Загора“, (наричана за краткост по-долу 

„ДОСТАВКАТА”), по цена и при условия, уговорени по-долу в настоящия договор и 

съгласно техническата спецификация, предложението за изпълнение и ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи неразделна част от настоящия договор, и 

да администрира нормативно определените разходи за пренос и достъп до 

електроразпределителната мрежа, чрез заплащането им от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

съответното лицензирано електроразпределително дружество. 

Чл. 2. По отношение на планирането и заявяването на конкретни количества активна 

нетна електрическа енергия се прилагат Правилата за търговия с електрическа енергия 

(ПТЕЕ). 

Чл. 3. С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на 

балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща действително изразходваната електрическа 

енергия, отчетена от измервателните уреди на съответните измервателни точки на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: 

1. За доставка на един реално консумиран kWh дневна електроенергия без 

такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС 0,189 (нула цяло едно осем девет) 

лева и респективно – 0,2268 (нула цяло две две шест осем) лева с включен ДДС; 
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2. За доставка на един реално консумиран kWh нощна електроенергия без 

такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС 0,11 (нула цяло едно едно) лева и 

респективно – 0,132 (нула цяло едно три две) лева с включен ДДС. 

(2) В цената по чл.1, т.1 и т.2 са включени всички разходи, свързани с изпълнението 

на поръчката, без начислени суми за такса „Задължения към обществото”, акциз и ДДС. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема за своя сметка разходите за балансиране както в групата, 

така и пред Електроенергийния системен координатор и отговаря изцяло за небалансите. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да увеличава възнагражденията по ал. 1. 

Чл. 5. (1) Заплащането се извършва въз основа представена фактура от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума са заплаща по банков път в срок от 

15 дни, считано от датата на получаване на фактурата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Плащането се извърша в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: UBBSBGF ;  IBAN: BG77UBBS88881000705816 

БАНКА: ОББ ЕАД 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 3 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията са надлежно извършени. 

(4) В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и 

същата може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на 

подизпълнителя в съответствие на разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП. Директните 

разплащания към подизпълнители 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. Към искането по 

заплащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 

директно плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.    

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. Срокът за изпълнение е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 

сключване на договора. 

Чл. 7. Мястото на изпълнение на поръчката е Административната сграда на ТП „ДГС 

Нова Загора” в гр. Нова Загора, ул. „Петко Енев” № 73, общ. Нова Загора, обл. Сливен.  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява непрекъснато и без отклонения 

доставките по чл. 1; 

2. Да задържи част или изцяло гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора; 

3. Да използва количества електрическа енергия според нуждите си. 

Количествата електрическа енергия посочени в техническата спецификация, предмет на 

обществената поръчка, са прогнозни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги консумира 

изцяло за срока на договора или да лимитира потреблението си с тях. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

1. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа енергия по 

цена, при условията и в срока, съгласно настоящия договор; 
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2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на 

задълженията му по договора;  

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

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

 б) за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на 

изпълнението на задължението му за приемане (усвояване) на договорените количества; 

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

действия по изпълнението на този договор; 

 г) промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни 

фактури, в номерата на банковите си сметки и др. 

4. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

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

разпорежданията на Координатора на електро преносна мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде 

отстранен от пазара на балансираща енергия; 

5. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска или техническа тайна, и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.  

Чл. 9.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право:  

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в срока, посочени в 

настоящия договор; 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставките по договора, включително представяне на документи и информация при 

необходимост. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената електрическа енергия на посочените от 

него административни адреси, съгласно ПТЕЕ, договора и Техническата спецификация; 

2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия чрез изграждане на 

стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

заплаща такса за участие; 

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

ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор; 

4. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 

електрическа енергия с вида и съдържанието, съгласно чл. 5, ал. 1 от настоящия договор; 

5. Да осигури администриране на нормативно определените разходи за пренос и 

достъп, чрез заплащането им от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответното лицензирано 

електроразпределително дружество;  

6. 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 данъчна 

фактура и др.; 

7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора; 

8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката (ЗЕ) и 

наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Координатора на електро преносна 

мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансиращата енергия; 

9. В случай на събитие, довело до временна или трайна невъзможност ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

да осъществява доставките по настоящия договор , същият се задължава предприеме всички 

действия по уведомяване и в сроковете съгласно чл. 104 от ПТЕЕ за възобновяване на 

доставките от Доставчик от последна инстанция.   
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V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 90,00 (деветдесет) лева, 

представляващи 3% (три на сто) от прогнозната стойност на договора без ДДС, чрез 

избраната от него форма, а именно парична сума /банкова гаранция/ застраховка на 

отговорността, за което представя съответен документ в оригинал при сключване на 

договора. 

(2) Срокът на действие на гаранцията за изпълнение следва да надвишава срока на 

действие на договора с 45 (четиридесет и пет) дни. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи и да се удовлетвори изцяло или частично 

от гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задължения по 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) При пълно или системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

задълженията по договора, гаранцията се усвоява изцяло. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията, без това да го лишава от правото 

да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(6) При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло в пълен размер, като неустойка.  

(7) При липса на възражения по изпълнението на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

договора. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли 

при него. 

(8) 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.  

 

VI. НЕУСТОЙКИ, САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 11. При неизпълнение на кое да е от задълженията по чл. 9, ал. 2 от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула 

цяло и пет процента) на ден от прогнозната стойност на договора без ДДС /3000,00 (три 

хиляди) лева без ДДС/.     

Чл. 12. При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процента) за всеки ден забава, но не повече от 

20 % (двадесет процента) от стойността на забавеното плащане без ДДС. 

Чл. 13. Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел , не лишават страните от 

възможността да търсят обезщетение за вреди в по-голям размер по общия исков ред и могат 

да се уреждат от дължимото плащане и/или от гаранцията за изпълнение.  

 

VII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 14 (1) Приемането и предаването на изпълнението, с оглед особения предмет на 

договора, се отчита със средства за търговско измерване, съгласно разпоредбите на Закона за 

енергетиката и Закона за измерванията.  

(2) Измерването на доставените количества електрическа енергия в мястото на 

доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите правила за измерване 

на количеството електрическа енергия.  
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(3) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да 

отговарят на съответните нормативно – технически документи по отношение на технически 

и метрологични изисквания и характеристики, описание и точност. 

(4) Страните по договора определят лица, които следят за правилното реализиране на 

изпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ с нарочна заповед определя лицата, които приемат 

изпълнението.   

(5) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 

изискванията, определени в ПТЕЕ и Правилата за измерване на количеството електрическа 

енергия (ПИКЕЕ). 

(6) Количествата активна нетна електрическа енергия, продадени и закупени по този 

Договор, се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните.   

(7) Приемането и предаването на количествата електрическа енергия се удостоверява 

ежемесечно с приемо – предавателен протокол, съставен преди издаване на фактура. 

Протоколът се подписва от лицата по ал. 4. В него се вписват всички възражения по 

доставката, съответно липсата на такива. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА     
Чл. 15. (1) Страните по договора не носят отговорност, ако неизпълнението 

(включително и забавата на изпълнение) е причинено от непреодолима сила, като например 

земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а 

така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са 

наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи. 

(2) За непреодолима сила се смята и всяко обстоятелство, което е извън разумния 

контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати. 

(3) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на 

неположена грижа от някоя от страните или при полагане на дължимата грижа то може да 

бъде преодоляно.  

(4) За възникването и преустановяването на непреодолимата сила всяка от страните е 

длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата. Непреодолимата сила трябва да бъде 

потвърдена писмено с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган. 

Непреодолимата сила, може да се потвърди и чрез взаимен протокол, подписан от страните, 

в който те описват обстоятелствата и фактите, както и за какъв срок приемат, че е налице 

непреодолима сила.     

(5) Ако страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 

сила, не уведоми другата или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната алинея 

начин, същата тази страна не може да се позовава на непреодолима сила. 

(6) Ако непреодолимата сила продължи повече от 60 (шестдесет) дни и няма признаци 

за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, 

като писмено уведоми другата.  

(7) Временно спиране изпълнение по договора е възможно при наличие на 

непреодолима сила. За временното спиране страните съставят протокол. Възобновяването на 

изпълнението става с подписване на двустранен протокол, като изпълнението е съобразно 

уговорените срокове по договора. 

 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. (1) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

(2) Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска и по 

отношение на цената по чл. 4, ал. 2 при възникване на обективни обстоятелства, обуславящи 

възможност за намаляване на цената.  

 



 

 

 6 

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока по чл. 6; 

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. с окончателното му изпълнение. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие, когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задълженията си по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 9 от 

договора с повече от 24 (двадесет и четири) часа; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

констатирани недостатъци; 

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

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

или използва подизпълнител, който в различен от този, посочен в офертата му; 

5. по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в хода на договора започне производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е 

установен;  

6. е необходимо съществено изменение на договора, което не позволява неговото 

изменение по реда на чл. 116 от ЗОП; 

7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, 

по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30 (тридесет) – 

дневно писмено предизвестие, без да дължи неустойка или обезщетение, и без необходимост 

от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.  

(4) При прекратяване на договора по ал. 3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойка. 

Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се реализира при условията и по реда на раздел V и VI от 

настоящия Договор. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 18. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнение на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 

изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна.  

Чл. 19. 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. 20. (1) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие ще се отнасят до компетентния съд в Република 

България. 

(2) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, без изричното писмено съгласие на 

насрещната страна по договора. 

Чл. 22. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните определят 

следните свои представители за контакт:  
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Лице за контакт : инж. П. К. 

Зам. Директор при ТП „ДГС Нова Загора” 

Телефон: +359888134652 

Ел. поща:  dgsnovazagora@uidp-sliven.com  

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Лице за контакт: Б. С. 

Телефон: 0887117797 

Ел. поща: office@acmenergy.eu  

 

Чл. 23. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 7; 

2. Техническо предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3; 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 4.  

 

Настоящият договор, ведно с приложенията, представляващи неразделна част от него 

се състави в два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

1. заличен чл. 2 от ЗЗЛД                1.  заличен чл. 2 от ЗЗЛД 

 (инж. Г. П. - Директор)                                                           (А. Р. - Управител) 

 

 

 

                                                                                            заличен чл. 2 от ЗЗЛД 

                                                                                            (А. Ц.  – Управител) 

2.  заличен чл. 2 от ЗЗЛД 

    (Р. И. – гл. счетоводител ) 
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