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ДОГОВОР № РГ-03-14/10.08.2020г. 

Днес, 10.08. 2020 г., в град Маджарово, между:  

 

1. ТП „Държавно горско стопанство Маджарово” към „ЮИДП” ДП - Сливен, ЕИК: 

2016176540338, със седалище и адрес на управление: гр. Маджарово, ул. ”Петър Ангелов” №7а, 

представлявано от инж. Антони Тодоров в качеството му на директор и Ана Георгиева-  гл. счетоводител, 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

2. „Мост Енерджи” АД, с ЕИК: 201325372, със седалище и адрес на управление: гр. София, община: 

Столична, бул. „България“ № 118, притежаващ лицензия № Л-355-15/20.04.2011г. от ДКЕВР, за търговия 

с електрическа енергия, /сега КЕВР/,  регистрирана на пазара на балансираща енергия като ТЪРГОВЕЦ, 

идентификационен номер на търговски участник TZZ211, представлявано от Тони Латева Тенева, в 

качеството ѝ на изпълнителен директор, наричано по-нататък за краткост  в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП, във връзка с Решение №РД-10-91/15.07.2020 г.,  на директора на ТП 

„ДГС Маджарово“ за определяне на изпълнител 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”, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

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

активна електрическа енергия и да осъществява задълженията си на координатор на балансираща група 

при условията на този  договор,  съгласно  изискванията  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  посочени  в 

документацията за участие и съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай на  необходимост,  в  

рамките  на  срока  на  действие  на  договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  включи  нови  обекти,  за  

които  ще  заплаща консумираната електроенергия по договорената с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена.  

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема отговорността за балансиране и приема да осъществява  дейностите,  

съпътстващи  и  свързани  с  балансирането  и  с доставката на електрическа енергия (включително 

планиране, договаряне на конкретни количества електрическа енергия, изготвяне и администриране на 

графици и др.), за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща допълнително извън цената за доставка по 

чл.2 от настоящия договор.  

(3).С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата група на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в 

групата -непряк член, съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества електрическа 

енергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от 

координатора на балансиращата група, като  всички  разходи/приходи  по  балансирането  ще  са  за  

сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(4).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като Координатор на балансираща група осигурява участие  на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  балансиращата  група  при  условията  на равнопоставеност  и  прозрачност  на  

начина  на  изчисляване  на индивидуалния  небаланс  и  на  разпределение  на  груповия  ефект  между 

участника и останалите участници в групата.  

II. ЦЕНИ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ 

Чл.2.(1).Цената за доставка на един kWh електрическа енергия е: 0.12 (нула точка едно две) лева, без 

ДДС и не подлежи на промяна през целия му срок на действие. 

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в балансиращата група, извън 

цената по чл.2, ал.1. В случаите на не баланси на  електрическа  енергия  същите  са  за  сметка  на  

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг.  

(3) В цените по ал. 1 не се включват цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и 

данъчните складове (ЗАДС), определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“, 

мрежови услуги (такси за пренос и достъп към електроразпределителната и електропреносната мрежи), 

както и нормативно определени добавки към цената на електрическата енергия съгласно ЗЕ и ПТЕЕ. 

Чл.3. (1)  Изпълнителят ежемесечно издава една фактура включваща петте обекта на Възложителя, 

включващи консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по 
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измервателния уред на съответната измервателна точка, по определената в договора единична цена за 

един МВтч, акциз по чл. 20 ал. 2 т. 17 от ЗАДС и определената с решения на КЕВР такса (цена) 

„задължения към обществото", както и всички мрежови услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 от 

ПТЕЕ, разпределени за  пет  обекта, както следва: 

1. гр. Харманли, ул. „П. Каравелов” №  2, в  канцелария  на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен, ТП ДГС  

Маджарово – 1-ви етаж;   

2. гр. Харманли, ул. „П. Каравелов” №  2, офис Харманли сграда на „ЮИДП” ДП – гр. Сливен, ТП 

ДГС Маджарово – 2-ри етаж  

3. с.Върбово – кантон „Върбово“; 

4. с.Надежден –  кантон „Казала“; 

5. гр.Харманли , горски разсадник гр. Харманли. 

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  веднъж  месечно  реално потребеното количество електрическа  

енергия,  отчетена  от  измервателните  уреди  на съответните измервателни точки, в срок до 15 

календарни дни, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на получаване на оригинал на 

фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Плащанията се извършват по банков път, по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка:  

Банка: Уникредит булбанк  АД 

BIC: UNCRBGSF        

IBAN: BG78UNCR70001521062456 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 

промени по ал. (3) в срок до 24 часа, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 (5).Фактурите за потребените количества  енергия  от  обектите на ТП ДГС Маджарово се  издават  от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(6). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

извършва окончателното плащане към него, при условията на чл.3, ал.1, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените 

дейности, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 

подизпълнителя/подизпълнителите.  

III. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.4.(1).Срокът на този договор е 24 месеца или достигане на предвидения финансов ресурс в размер 

на 4000,00 (четири хиляди) лева без ДДС, което от двете събития настъпи първо.  

(2). Договорът за изпълнение на поръчката влиза в сила след получаване на Удостоверение за 

достъп и пренос от мрежовия оператор, действащ на територията на електроенергийната 

система на Република България. 
 IV. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ЗА ЗАДЪРЖАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.5.(1).При  подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5 % от стойността на поръчката/договора или сума в размер на 200,00 (двеста) лева, 

като гаранцията следва да се внесе под формата на парична сума по банков път по банковата сметка на ТП 

ДГС Маджарово: „ЦКБ” АД, клон Хасково,  
IBAN:BG63 CECB 9790 10F0 6685 00, BIC КОД CECBBGSF, или може да се представи под формата на 

банкова гаранция или застраховка за обезпечение на изпълнението.  

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение в срок 

30 дни след изтичане на срока на договора по чл.4, ал.1.Ако в банковата гаранция за изпълнение е 

посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4, 

ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с 

удължена валидност, съгласно чл.5, ал.1. 

(3).В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5, 

ал.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи 

гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.  

(4). банковата гаранция се предава в оригинален екземпляр в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл. 6. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор, чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след 

прекратяването на Договора.  

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 15 (петнадесет) дни 

след прекратяването на Договора и окончателно приемане на изпълнението 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;  

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 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(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. 8. 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 и 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.  

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните 

случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора [в срок до 3 (три) дни след 

Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

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

Чл. 10. 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. 11. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за 

изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на 

договора по чл.4, ал.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него. 

  

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1.Да получи уговореното възнаграждение за доставеното количество електрическа енергия при 

условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.  

2.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по договора, 

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

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  

1.Да спазва разпоредбите, заложени в Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите към него, както и всички 

нормативни изисквания, заложени в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).  

2.Да включи обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

заплаща такса за участие.  

3.Да извършва всички необходими действия, така че да осигури изпълнението на настоящия договор и 

да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  

4.Да извършва доставката на електроенергия с необходимото качество в мястото на доставка.  

5.Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при невъзможност или забавяне на изпълнението на 

задълженията му по този договор.  
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6.Да осигурява, в качеството на координатор на балансираща група, прогнозиране на потреблението на 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва планиране и договаряне на конкретни количества нетна 

електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, като:  

• Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за обектите на Възложителя, 

като графиците следва да съобразяват очаквания часови товар.  

• Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за администриране на пазара на 

оператора на електроенергийната система, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

• Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в системата за администриране на 

пазара на оператора на електроенергийната система.  

• Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества 

електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като 

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

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

7.Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него информация, данни или документи, свързани 

с изпълнението на договора.  

8.Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок 

до 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

в 3-дневен срок.  

9.Когато е сключил договор/договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, 

предмет на договора/договорите за подизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури присъствието 

на подизпълнителя/ подизпълнителите.  

Чл.13.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1.Да изисква информация, данни или документи, свързани с изпълнението на договора, без това да 

пречи на оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

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

дейност на изпълнителя.  

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:  

1.Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество електрическа енергия при условията и в 

сроковете, посочени в настоящия договор. 

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

по повод изпълнението на настоящия договор. 

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

забавяне на изпълнението на задълженията му по този договор.  

4.Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и ПТЕЕ така, че да 

не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия.  

VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Чл. 14. (1) Прехвърлянето на правото на собственост върху количествата електрическа енергия, 

конкретно посочени в дневните графици за доставка, се осъществява в момента на постъпването на тези 

количества в мястото на доставка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическата енергия и носи 

риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването на 

електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след постъпването им в 

мястото на доставка.   

 Чл.15.(1).Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка следва 

да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ и действащите правила за измерване на 

количеството електрическа енергия.  

(2).Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва да отговарят на 

съответните нормативно-технически документи по отношение на технически и метрологични изисквания 

и характеристики, описание и точност.  

Чл.16.(1).Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно изискванията, 

определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.  

(2).Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се определят съгласно 

данните, предоставени от собствениците на средства за търговско измерване.  
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(3).При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и след направено 

искане от другата страна, всяка от страните е длъжна да предостави на другата страна в срок от 3/три/ 

работни дни притежаваната от нея документация, удостоверяваща количествата, доставките и 

получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за различията.  

 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.17.(1).В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0.2 % на ден върху изплатената от 

предходния месец сума до отстраняване на неизпълнението. Санкцията за забава не освобождава 

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

задължения и отговорности по настоящия договор.  

(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и 

определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(3).В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната 

стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката 

от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.  

(4).В случаите по чл.17, ал.3, когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, 

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

разликата.  

(5).При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право 

да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.  

(6).При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

последващо от това разваляне на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за 

изпълнение на договора.  

(7).Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените 

срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото 

плащане за периода на забава.  

Чл.18. (1).Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални 

стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и 

управление.  

(2).Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява 

писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това 

задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от 

засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от БТПП.  

(3).Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни 

задължения се спира.  

(4).Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати 

договора с 5 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.  

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.19. (1)Страните по настоящия Договор се съгласяват, че при възникване на обстоятелства, които не 

са могли да предвидят към момента на сключване на Договора и които могат да повлияят върху крайния 

резултат на Договора, в това число промяна в нормативната уредба, решения на КЕВР, промяна на цените 

на производителите на електрическа енергия по време на действие на Договора, всяка от тях може да 

поиска изменението му. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, относно изменението 

на договора и запазването на неговото действие би довело до сериозни загуби за една от страните, то 

увредената страна има право да инициира действия по прекратяване на настоящия договор, съгласно чл. 

20, ал. 1, т. 3 от договора. 

(2)Договорът се изменя и/или допълва само в писмена форма по взаимно съгласие на страните. 

Чл. 20. (1) Настоящият Договор се прекратява: 

1. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;  

2. С изтичане на срока за изпълнение на Договора; 
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3. Едностранно, с писмено уведомление, отправено до другата страна, при наличието на основателна 

причина по смисъла на ал. 2; 

4. Когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от страните; 

5. Едностранно с 3-месечно писмено предизвестие, отправено до друга страна. 

 (2) Страните се договарят за основателна причина за прекратяване на Договора да се счита всяко от 

следните обстоятелства: 

1. Отстраняване от пазара на балансираща група; 

2. Неподновяване или отнемане лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3.Откриване на производство по ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.При прекратяване като юридическо лице на някоя от страните без правоприемство; 

5.Настъпване на събитие, съставляващо непреодолима сила, което причинява забавяне на изпълнение 

на Договора с повече от 60 (шестдесет) дни. Двете страни подписват протокол за прекратяване на 

Договора и уреждане на финансовите си взаимоотношения без да се начисляват лихви по тях; 

 (3) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди прекратяване 

на договора. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл.21.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 спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за 

решаване пред компетентния български съд.  

Чл.22.(1).Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.  

(2).За дата на съобщението се счита:  

 при лично предаване на съобщението-датата на предаването;  

 при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба- датата на доставка, отбелязана върху 

известието за доставка или на куриерската разписка;  

 при изпращане чрез факс –датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 

изпращането.  

Чл.23.(1).Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, 

освен ако изрично не е посочено друго.  

(2).За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове 

в Р. България.  

Чл. 24. Нищожността на някоя клауза от настоящия Договор не прави невалидна никоя друга негова 

клауза или Договора като цяло. 

 

Чл. 25.  Административни данни 

 

1. Адресите за кореспонденция на страните са както следва: 

- За ТП ДГС Маджарово - гр. Маджарово - 6480, ул.”Петър Ангелов” №7а; 

- За „Мост Енерджи“ АД - гр. София, район Витоша, бул. България № 118; 

2.  Упълномощени лица за всяка от страните са: 

- За ТП ДГС Маджарово – инж. Антони Иванов Тодоров 

-     За „Мост Енерджи“ АД -  Людмила Ганчева – Директор, производство 

3. Данни за издаване на данъчни фактури за всяка от страните са: 

- За ТП ДГС Маджарово -  „ЮИДП” ДП – СЛИВЕН, ТП ДГС Маджарово, гр. Маджарово - 

6480, ул.”Петър Ангелов” №7а, БУЛСТАТ: 2016176540338, ИН ДДС: BG 201617654, МОЛ: 

инж. Антони Тодоров 

- За „Мост Енерджи“ АД - гр. София, район Витоша, бул. България № 118; 
 

Чл. 26. В настоящия договор са използвани някои съкращения, както следва:  

Закон за енергетиката /ЗЕ/;  

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; 
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Договор - настоящият договор и приложенията  към него;  

Договорени количества – сбор от всички дневни количества нетна активна електрическа енергия за 

договорния период в мегаватчаса /MWh/;  

КЕВР –Комисия за енергийно и водно регулиране; 

Място на доставка- всяко гранично присъединение на ел. техническите съоръжения на Купувача към 

електропреносната/електроразпределителната система;   

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;  

Обществен доставчик на електрическа енергия– търговец, който осигурява снабдяването с 

електрическа енергия на обществените снабдители и на потребители, присъединени към преносната 

мрежа;  

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;    

Правила за измерване /ПИКЕЕ/ - Правила за измерване на количеството електрическа енергия, приети 

на основание чл. 83, т.6 от ЗЕ; 

Правила за търговия /ПТЕЕ/ – Правила за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР на 

основание чл. 91, ал. 2 от ЗЕ; 

 

Настоящият договор се изготви в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

Техническa спецификация - Приложение №8; 

Техническо предложение - Приложение № 2; 

Ценово предложение - Приложение№6; 

Актуални свидетелства за съдимост на представляващите Изпълнителя; 

Документ за липса на задължения към НАП; 

Документ за липса на задължения към общината по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Удостоверение от органите на изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 

Удостоверение за сключен рамков договор на основание чл. 11, т. 13 във връзка с чл. 23 от ПТЕЕ.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1. _______П________                            1. ________П___________ 

Директор ТП ДГС  Маджарово                                                       (Тони Латева Тенева)   

 ( инж. Антони Тодоров)                                                                                                                        

  2. ______П_________ 

  Гл. счетоводител: 

   (Ана Георгиева)  


