
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна
ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на
балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“

Д О Г О В О Р
f)lCCf) '  НЦОСо SO A  / / / •  М  AO/Se

за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП

Днес A U X ,  2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на 
Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Гл. счетоводител в 
Община Велико Търново, отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги“ ЕООД, гр. Варна, наричано по-долу 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: гр. Варна 9009, ул. „Владислав Варненчик“ № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г, тел: 052/577 109, факс: 052/577 340, 0885 028 833, e-mail: 
market@energo-pro.bg, лице за контакт: Весела Вачкова, ЕИК: 131512672, представлявано 
управителите от Боян Кършаков, Яна Димитрова и Пламен Стефанов - управители (от всеки 
двама от управителите заедно), от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), като се има предвид 
процедурата за възлагане на обществената поръчка, открита и проведена на основание 
Решение № РД 24 - 98/ 12-09.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, завършила с 
Решение № РД 24 - 112/15.11.2018 г. на Кмета на Община велико Търново, за определяне на 
изпълнител, и Решение № РД 24 - 125/04.12.2018 г. за определяне на класирания на второ 
място за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община 
Велико Търново“ и като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на 
участника, въз основа на които е определен за изпълнител, се сключи настоящият договор,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

Всички определения, използвани в този Договор имат значенията, определени в 
Правилата за търговия с електрическа енергия.

Във всички документи, използвани по изпълнението на настоящия Договор, 
текстовото изражение има приоритет пред цифровото.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка 
на необходимите за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества нетна активна електрическа

1
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на

Община Велико Търново

mailto:market@energo-pro.bg


енергия и съответните свързани с това услуги, по цена, в размера и при условията, уговорени 
по-долу в настоящия Договор и съгласно приложенията към него.
(2) Прогнозните количества се известяват на ЕСО ЕАД под формата на дневни
графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
планира да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия 
Договор.
(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 
активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. Съответните действия по планирането 
договарянето се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на 
стандартната балансираща група.
(4) 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.
(5) Настоящият договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, с 
който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл. 23 от ПТЕЕ.
(6) В случай че съответният мрежови оператор откаже заплащането на дължимите от 
КУПУВАЧА мрежови услуги да се извършва от ПРОДАВАЧА по силата на рамков договор, 
клаузите по настоящия Договор, касаещи заплащането на мрежови услуги, не се прилагат.
(7) Всички отношения между мрежовия оператор и КУПУВАЧА, в качеството му на 
ползвател на електроразпределителната мрежа, извън предмета на настоящия договор, се 
уреждат в договорите за: достъп до електропреносната мрежа, пренос през електропреносната 
мрежа и/или достъп и пренос през електроразпределителната мрежа и/или Общите условия за 
достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на съответния 
мрежови оператор

II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от 18 (осемнадесет) последователни 
месеца и започва да се изпълнява от датата на регистрация на първия график за доставка.
(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(3) Място на изпълнение: съгласно Техническата спецификация на обществената 
поръчка.

II. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВОРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА

Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на 
електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид на 
очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 
24:00 ч. за съответния ден.

(2) Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно е 
прогнозните месечни количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ.
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(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците 
за доставка пред ECO.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено предизвестие 
10 (десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други планирани дейности по 
своите съоръжения с уточнени период на провеждане на ремонта и прогнози за изменение на 
средночасовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху 
договорното изпълнение.
(6) В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи ремонти или 
дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 
незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не по-късно от 3 (три) работни дни от 
възникване на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната 
продължителност на събитието.

III. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Чл. 4. (1) Цена за доставка на един MWh нетна активна електрическа енергия за ниско 
напрежение е както следва:

- цена 86.88 (осемдесет и лева и 88 ст.) лева/MWh без ДДС.
(2) Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно в размер на 
1 322 070.75 (един милион триста двадесет и две хиляди и седемдесет лева и 75 ст.) лева без 
ДДС въз основа на единичната цена по ал. 1 и прогнозното количество за срока на договора.
(3) Крайната обща стойност на договора се формира на базата на направените през времето на 
действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия. Към тази сума се 
начислява ДДС.

Чл. 5. (1) В цената по чл. 4, ал. 1 от договора се включва единствено цената за 
доставка на нетна активна електрическа енергия, без да се начисляват такса за участие в 
балансираща група и суми за недостиг или излишък в балансиращата група.
(2) В случай на небаланси на електрическа енергия, същите са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.
(4) Цената за един MWh нетна активна електрическа енергия не подлежи на 
промяна, освен в случаите, регламентирани в чл. 116 ЗОП, като в цената не се включват 
цените, регулируеми от КЕВР и дължимия акциз.

Чл. 6. (1) По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за нетна активна електрическа енергия не се променя, освен при 
намаляването й в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 116 от ЗОП.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми за мрежови услуги 
по цени, определени с решение на КЕВР.
(4) За всички свои обекти, посочени в Приложение 1 при подписване на настоящия 
договор, с предоставена електрическа мощност 100 kW и повече ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надбавка върху стойността на активната електрическа енергия, в 
зависимост от използваната и/или отдаваната реактивна електрическа енергия, определена по 
Наредба 1 от 14.03.2017 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 22.06.2018 г.) за регулиране на цените 
на електрическата енергия.
(5) При необходимост от добавяне на нов обект или отпадане, на посочен в Приложение 
№1 обект, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за това. За новите обекти 
Изпълнителят е длъжен да извършва доставки на количествата активна нетна електрическа 
енергия по цена, в размера и при същите условия, валидни за първоначално уговорените с

______________________________________________________________________________________________  3
Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на бачансираща група за нуждите на

Община Велико Търново



документацията обекти. При отпадане на предварително зададени обекти, Възложителят не 
подлежи на санкции и неустойки от страна на Изпълнителя.

Чл. 7. (1) Плащанията се извършват в срок до 30 календарни дни след получаване на 
надлежно оформена данъчна фактура, изпратена по електронна поща и с куриер. В единната 
фактура се включва освен цената на доставената електрическа енергия, нормативно 
определените такси, цените за мрежови услуги, акциз и ДДС.

(2) Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:
IBAN:
BIC:
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по ал. 2 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.

(4) Фактурирането и разплащането между страните се извършва един път в месеца.
(5) В случай, че съответният мрежови оператор предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информация за дължима сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие на установено неизмерване, 
непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
издава и изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за дължимата сума. Размерът на дължимата 
сума се определя съгласно Правилата за измерване

(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от 
тях работи, които са приети по надлежния ред. (в приложимите случаи)

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия 
в местата на доставка, посочени в техническата спецификация, съгласно ПТЕЕ.
2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез включването 
му в балансиращата група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да 
заплаща такса за участие.
3. Да оказва съдействие в процеса на регистрация обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ така, че да осигури изпълнението на 
настоящия договор.
5. 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 действие по
изпълнението на този договор; промяна в данните на регистрация, в данните, необходими за 
издаване на данъчни фактури и др.
6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката /ЗЕ/, 
наредбите към него и всички приложими нормативни актове, както и ПТЕЕ и 
разпорежданията на Мрежовите оператори така, че да не бъде отстранен от пазара на 
балансираща енергия.
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8. Да изготвя дневните почасови товарови графици за срока на договора. Този дневен 
график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 
часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден.
9. Да изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО ЕАД, в съответствие с 
разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация 
с ЕСО ЕАД.
10. Да координира и балансира количествата нетна електрическа енергия.
11. Да издава оригинални единни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
количество електроенергия и предоставените във връзка с това услуги, включително 
разходите за такси за мрежови услуги, добавка „задължение към обществото“, пренос и 
достъп до електроразпределителната мрежа, както и други цени и такси, регулируеми от 
КЕВР.
12. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването
(в пршожимите случаи)

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на 
задълженията си по този Договор;
2. да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при договорените 
условия.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;
2. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ консумираните количества електрическа енергия 
и предоставените във връзка с това услуги, при условията и в срока по този договор.
3. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор.
4. 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 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.
5. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този Договор 
информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора.
6. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 
ПТЕЕ и разпорежданията на Мрежовия оператор така, че да не бъде отстранен от пазара на 
балансираща енергия.
7. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена декларация по образец на съответния 
мрежови оператор.

(2) В случай на неизпълнение на задълженията по този договор от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия 
договор с едномесечно писмено предизвестие.
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Чл. 10. (1) По разпореждане на ECO съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ще 
увеличава, намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на 
електрическа енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ECO при условие, 
че това се налага от ограничения в електроенергийната система.

(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат съгласно
ПТЕЕ.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл. 11. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 
електрическа енергия, се осъществява в момента на постъпването на тези количества в 
мястото на доставка.

Чл. 12. (1) ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото 
на доставка.
(2) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ 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.
(3) Качеството на доставената електрическа енергия се осигурява от OEM, през която 
се пренася електрическата енергия в съответствие с ЗЕ, действащите технически и правни 
норми.

VII. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМ ЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИ ЧЕСКА ТА  ЕНЕРГИЯ

Чл. 13. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на 
доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ 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.
(3) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

Чл. 14. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор, 
се определят съгласно данните, предоставени от мрежовия оператор.
(2) При установяване на различия между доставените и фактурираните количества и
след направено искане от една от страните, всяка от страните е длъжна да предостави на 
другата страна в срок до 3 /три/ работни дни притежаваната от нея документация, 
удостоверяваща графиците, количествата, доставките и получаванията на електрическа 
енергия, с цел да се определи причината за различията.
(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, за които е сключен договор за 
подизпълнение, в присъствието на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
подизпълнителя/ите, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че договорът за 
подизпълнение е прекратен, или че работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя, (в приложимите случаи)

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
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Чл. 15. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 59 493.18 (петдесет и девет 
хиляди четиристотин деветдесет и три лева и 18 ст.) лева, равняващи се на 4,5 % (четири цяло 
и пет на сто) от прогнозната обща стойност на договора по чл. 4, ал. 2, без включен ДДС и се 
представя от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ преди подписване на договора. 
Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция/застраховка/депозит на парична 
сума по банкова сметка на Възложителя:

При всяко обстоятелство, налагащо промяна на срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да удължи срока на гаранцията за изпълнение, когато е под формата на банкова 
гаранция или застраховка. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи лихви на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ върху 
депозираната парична сума, представена като гаранция за изпълнение на договора, за времето, 
през което има право да я задържа, (приложимо при представяне на депозит на парична сума)
(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) 
дни след прекратяването на договора при изпълнение на всички задължения от страна на 
И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ по договора и уреждането на всички финансови претенции между 
страните.
(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора, 
ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд, до окончателното му решаване.
(4) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията до размера на начислените по
настоящия договор неустойки и обезщетения, когато ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯТ не изпълни и/или 
изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение.

IX. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл. 16. (1) При доказване, от страна на Мрежовия оператор, на извършена 
нерегламентирана манипулация на средството за търговско измерване от страна на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, то той (ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ) носи отговорност и санкции за своите 
действия.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в 
договорените срокове, той дължи обезщетение на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ в размер на законната 
лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

(3) При пълно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение за 
доставка на електрическа енергия съгласно договора или при прекратяване на договора на 
основание чл. 9, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер на 
5 % (пет на сто) от общата прогнозна стойност на договора по чл. 4, ал. 2.

(4) При прекратяване на договора на основание чл. 20, ал. 1, т. 5, иницииращата 
прекратяването страна дължи на другата страна обезщетение в размер на 5 % (пет на сто) 
от общата прогнозна стойност на договора по чл. 4, ал. 2.

(5) В случай на забава на И ЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ при изпълнение на задълженията му по 
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер 0.5 % (нула 
цяло и пет десети на сто) на ден върху изплатената от предходния месец сума за обекта на 
доставка до отстраняване на неизпълнението. Санкцията за забава не освобождава 
И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от 
другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

(6) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ уведомява писмено И ЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на 
начислената неустойка/обезщетение и определя срок, в който съответната сума да бъде 
внесена по сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
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(7) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не 
заплати стойността на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои 
гаранцията за изпълнение и да удържа суми от бъдещи плащания до цялостното изплащане на 
неустойката.

Чл. 17. (1) Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и 
при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото 
гражданско и търговско законодателство на Република България, като договорените 
неустойки и обезщетения не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за 
вреди в по-голям размер по общия исков ред.
(2) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на непреодолима
сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), страните не носят отговорност за 
своето неизпълнение.

X. ОБМЕН И ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 18. (1) По време на действие на Договора, ако това бъде поискано от насрещната 
страна, страните си обменят информация чрез представяне на:

1. данни относно прогнозни количества електрическа енергия за закупуване, режими на 
работа, честота и продължителност на ремонтите;

2. удостоверения за актуално състояние, за регистрация по смисъла на ПТЕЕ и
др.
(2) В искането си за предоставяне на информация страната дава на другата подходящ 
срок за изпращане на исканите информация и документи, който срок не може да бъде по- 
кратък от 3 (три) работни дни от получаване на искането.
(3) Страните по Договора, с грижата на добрия търговец, се задължават да не разкриват 
пред трети страни информацията, разменена по време на съвместните търговски преговори и 
условията на Договора.
(4) Ако някоя от страните не спази задължението си по предходната алинея, другата 
страна е в правото си да развали Договора.
(5) Информацията по ал. 3 може да бъде предоставена от страната ако:
1. има изрично писмено съгласие на другата страна, дадено предварително;
2. е разкрита в изпълнение на разпоредбите на закон, подзаконов нормативен акт, 
ПТЕЕ, по указание на контролен орган, във връзка със съдебно или регулативно производство, 
но само в обема, в който е поискана и като бъде положено усилие да се ограничи разкриването 
й. В този случай страната, която е предоставила информация своевременно уведомява другата 
страна.

(6) Задълженията на двете страни относно опазването поверителността на 
информацията и условията на настоящия Договор продължават действието си и след 
прекратяването му, но не повече от три години.

XI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗМЕНЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

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
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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.
(2) Договорът се изменя и/или допълва само в писмена форма по взаимно съгласие на
страните по реда на чл. 116 ЗОП.

Чл. 20. (1) Настоящият Договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. с изтичане на срока за изпълнение на Договора;
3. едностранно, с писмено уведомление, отправено до другата страна, при наличието на 

основателна причина по смисъла на ал. 3 по-долу;
4. когато стане невъзможно изпълнението на основно задължение на някоя от страните;
5. едностранно с 3-месечно писмено предизвестие, отправено до друга страна.

(2) В предизвестието за прекратяване по т. 3 трябва да се посочи причината за 
прекратяването на Договора, така както е уговорено в настоящия Договор и датата, на която 
прекратяването ще се счита настъпило.
(3) 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;
6. обстоятелство по смисъла на чл. 19 ал. 1 от този договор.

(2) Страните се задължават да уредят всички финансови задължения възникнали преди 
прекратяване на договора.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Договорът влиза в сила при условията на чл. 2 от настоящия договор.
Чл. 22. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска само при 

основанията посочени в чл. 116 от ЗОП.
Чл. 23. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона 

за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите 
действащи нормативни актове.

Чл. 24. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по 
изпълнението му ще се осъществява само в писмена форма. Съобщенията ще се получават на 
следните адреси:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ № 2 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. Варна 9009, бул. „Владислав Варненчик“ № 258, Варна 
Тауърс, Кула Г
Чл. 25. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и 

свързани с неговото изпълнение ще се изпълняват от двете страни в дух на добра воля с 
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват елементите на 
договора в нарушение на чл.116 от ЗОП.

Чл. 26. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
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недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от компетентен 
съд в гр. Велико Търново.

Чл. 27. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от настоящия Договор не прави невалидна никоя 
друга негова клауза или Договора като цяло.

Настоящият договор, се състави и се подписа в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра -  един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на 
оригинал.

Неразделна част от Договора са:
Приложение № 1 Техническа спецификация на обществената поръчка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Приложение № 2 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Приложение № 3 Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на
Община Велико Търново

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Обект на поръчката

Обект на обществената поръчка е доставка, осъществявана чрез покупка съгласно чл. 3, 
ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

2. Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна активна електрическа енергия и 
осъществяване задълженията на координатор на балансираща група.

3. Списък на обектите и консумацията на ел. енергия:
Списък на средствата за търговско измерване на ел. енергия на Община Велико Търново- 

приложение 1.1.
Консумирана електрическа енергия от Община В. Търново - приложение 1.2.

За срока на договора, възложителят ще разполага с правото да присъединява и нови 
обекти, допълнително включени в списъка на средствата за търговско измерване, по съответния 
ред, с изискуемите за това документи

3. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на доставката на нетна активна електрическа енергия е 
1 322 070.75 лева без ДДС.

Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 322 070.75 лева без ДДС и е 
определена съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОП, като се включва само цената на доставката на нетна 
активна електрическа енергия и не включва нормативно определените такси, цените за мрежови 
услуги и дължимия акциз.

Посочената прогнозна стойност представлява максимално допустимата стойност по 
договора за обществената поръчка!

4. Източник на финансиране

Финансирането на обществената поръчка се осъществява чрез средства от общинския 
бюджет и бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, включени към 
обхвата на обществената поръчка.

5. Общи изисквания към изпълнението
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При доставката следва да се доставя електрическа енергия с качество и по ред, съгласно 
предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) и останалите нормативни актове, които уреждат 
обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към 
ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на 
количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Изпълнителят следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на 
стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД).

В качеството на „координатор на балансираща група“ изпълнителят следва да поеме 
отговорността за балансиране, да включи възложителя в пазара на балансираща енергия като 
участник (непряк член) в стандартна балансираща група, без възложителя да заплаща такса за 
участие, както и да осигури прогнозиране на потреблението на възложителя, включително 
администриране на часовите графици за потребление на възложителя.

В предмета на поръчката се включва и:
Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ;
Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. Генериране на 

различни справки -  графично и таблично представяне на договорени и измерени количества 
електроенергия, небаланси;

Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид;
Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и 

месечното електропотребление на община Велико Търново;
Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя на 

либерализирания пазар за електрическа енергия.
Възложителят няма да заплаща такса за:
- Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови 

графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране;
- Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.

Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с
ЕСО.

6. Място и срок за изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на поръчката -  Електроенергийната система на Република 
България, Община Велико Търново и структури.

Срок за изпълнение на обществената поръчка -  18 (осемнадесет) месеца, считано от 
датата на регистрация на първия регистриран трафик.

7. Прогнозно количество

Общото прогнозно количество за доставка на нетна активна електрическа енергия за 
срока на договора е 17 325 МВтч.

8. Цени и стойност на договора

Доставката на нетна активна електрическа енергия се извършва при свободно договорени 
цени съгласно чл. 100 -  103 от ЗЕ.
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Цената по договора се определя на база на оферирана единична цена за един МВтч нетна 
активна електрическа енергия.

Прогнозната обща стойност на договора се определя ориентировъчно въз основа на 
единичната цена и прогнозното количество за срока на договора. Количеството 
електроенергия и прогнозната стойност са формирани на база средно месечна консумация 
на електроенергия за периода 07.2017 г. - 06.2018 г. умножено по срока за изпълнение на 
обществената поръчка. Крайната обща стойност на договора се определя въз основа на 
стойността на действително изразходваната активна електрическа енергия за целия срок на 
договора.

Цената за един МВтч нетна активна електрическа енергия е крайна и включва всички 
разходи свързани с изпълнението на поръчката, без в балансиращата група допълнително да се 
начисляват суми за небалансите - излишък и недостиг.

Цената по договора не включва регулаторно определените цени за пренос и достъп 
през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа, 
за „задължения към обществото”, други регулируеми от КЕВР цени и акциз.

В случай, че посочената прогнозна стойност бъде достигната по-рано от определения 
срок от 18 месеца, договорът се прекратява.

9. Начин на плащане

Изпълнителят ежемесечно издава единна фактура на възложителя, включваща 
консумираната активна електрическа енергия за определения месец, отчетена по 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.

Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път дължимите суми в срок до 30 
(тридесет) календарни дни след получаване на фактурата.

Приложение:
Приложение 1.1 и 1.2 съдържащи потреблението и броят на партидите част от предмета 

на поръчката.

Критерий за възлагане на поръчката: 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ „НАЙ-НИСКА 
ЦЕНА”

Всеки участник предлага единична цена за М\\7Ь (мегаватчас) електроенергия в 
български лева без ДДС. Предложилият най-ниска цена се класира на първо място, а следващите 
предложения се класират във възходящ ред.
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Образец №  3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3,т. 1 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор/на 
балансираща група за нуждите на Община Велико Търново “

Долуподписаният/ната Ясен Обретенов и Весела Вачкова,

в качеството ми на Пълномощници

(посочете длъжността)

на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД,
(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 131512672, актуален телефон: 052/577 109

факс: 052/577 340; електронна поща market@energo-pro.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община 
Велико Търново“

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката 
качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение.

2. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

3. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, 
считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

4. Декларираме, че ще изпълняваме поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и с грижата на добър търговец

5. Декларираме, че разполагаме с необходимия персонал и техника за качествено 
и срочно изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, както и че сме в състояние 
да изпълним всяко едно предложение, направено в настоящата оферта.

6. Задължаваме се да изпълняваме настоящата обществена поръчка качествено, в 
срок, при спазване на относимите към предмета на поръчката правни норми,
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съответните професионални стандарти и изисквания, в пълно съответствие с условията 
на възложителя, описани в Техническата спецификация съм документацията.

7. Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на к 
обществената поръчка, с изискванията за изготвяне и представяне на оферта и 
заявяваме, че ги приемаме. .

Забележка: Участникът декларира горните обстоятелства е подписване на 
настоящото Техническо предложение и не е необходимо за се прилагат отделни 
декларации за същото.

Приложения към настоящото предложение:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо).
2.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя.

Дата 16/10/2018

Подпис на лицето, печат

Име и фамилия Ясен Обрете^рбв, Весела Вачкова
Длъжност Пълномощници
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

От ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД
С БУЛСТАТ/ЕИК 131512672 адрес: гр. Варна 9009, бул. Владислав Варненчик № 258, 
Варна Тауърс, Кула Г Тел 052/577 362, факс 052/577 340,

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Избор на доставчик на 
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община 
Велико Търново"

1. За изпълнението на поръчката предлагаме да извършим следното:
• Регистриране и участие в стандартната балансираща група с координатор ЕНЕРГО- 

ПРО Енергийни Услуги ЕООД. Регистрацията на клиент на свободния пазар и 
смяната на координатор на балансираща група протичат съгласно утвърдена от 
законодателя последователност от действия, детайлно описани в Правилата за 
търговия с електрическа енергия -  Глава 8. -  Регистрацията може да бъде 
осъществена от Изпълнителя на поръчката след предоставяне на изрично, 
нотариално заверено пълномощно от Възложителя.

• Регистрацията на обектите на възложителя на пазара влиза в сила от първо 
число на месеца, следващ месеца на валидно подадено заявление за смяна на 
координатор на балансираща група.

• За излизане на обектите на свободен пазар е необходимо възложителят да е
заплатил всички дължими суми към настоящия си доставчик на електрическа 
енергия.

• Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на 
обектите на Възложителя, посочени в Обявлението; Прогнозиране на необходимите 
количества и поемане на разходите за цялото количество небаланси -  недостиг и 
излишък; Пълно администриране на информационния поток във връзка с участието 
на Възложителя на свободния пазар на електрическа енергия; Възложителят няма 
да заплаща цена за участие в балансиращата група;

• Отчитането и фактурирането на реално изразходваните количества електрическа 
енергия се извършват съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия. 
Продавачът, за всеки отчетен период, издава и изпраща на купувача фактура за 
количеството потребена активна електрическа енергия. Фактурата се издава от 
продавача след получаване на измерените стойности от оператора на мрежата. 
Фактурите се изпращат по имейл не по-късно от работния ден, следващ деня на 
тяхното издаване.

• Съгласно действащите императивни разпоредби, доставката на електрическа
енергия на свободен пазар по отношение на обекти, за които се прилагат СТП 
(стандартизирани товарови профили), може да се осъществява единст ;амо

e-mail market@energo-pro.bg, представлявано от Ясен 
Вачкова, в качеството на Пълномощници

Обретенов, Весела
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при условията на сключен договор за комбинирани услуги. В случай, че един или 
няколко от обектите на възложителя са със СТП, Възложителя заплаща на 
Изпълнителя за всички свои обекти дължимите суми за мрежови услуги по цени, 
определени с решение на КЕВР.
Съгласно чл. 89, т.2 и т.4 от Закона за енергетиката, непрекъснатостта на 
електроснабдяването, както и поддържането на електроразпределителната мрежа, 
обектите и съоръженията и на спомагателните мрежи в съответствие с техническите 
изисквания, се осигурява от оператора на електроразпределителната мрежа. В тази 
връзка качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика 
на мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с 
действащите технически и правни норми.
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Образец №  4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на 
балансираща група за нуждите на Община Велико Търново“

Долуподписаният/ната Ясен Обретенов и Весела Вачкова,
в качеството ми на Пълномощници

(посочете длъжността) 
на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 131512672, актуален телефон: 052/577 109

факс: 052/577 340; електронна поща market@energo-pro.bg

Регистрация по ЗДДС: BG131512672 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 

указва това в полето)

Банкова сметка и обслужваща банка за заплащане на възнаграждението:

Обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Титуляр на сметка: ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на
електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на 
Община Велико Търново“.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълняваме предмета на поръчката в срок.

1. Предлагаме цена от 86.88 (словом: осемдесет и шест лева и осемдесет и осем 
стотинки) лева за MWh без ДДС.

(Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за доставка на 
електроенергията; включва цената на доставката на нетна активна електрическа
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енергия и не включва нормативно определените такси, цените за мрежови услуги 
и дължимия акциз)

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение 
ще се взема предвид изписаното с думи.

3. Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, предложената от нас цена 
по т. 1 няма да бъде повишавана през целия срок на действие на договора за 
обществената поръчка.

4. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение.
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