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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА 

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ: 

 

 

          „Доставка на нетна  активна електрическа енергия на ниско 

напрежение     от изпълнител,координатор на балансираща група за 

сгради, стопанисвани  от Върховния административен съд - Съдебна  

сграда гр.  София, УБ „Лозенец“, община Царево и УБ“Бели 

Искър“,община Самоков“     

 

 

 

 

 

 

гр. София, април 2016 г. 

 

 

 

 



 

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и 

одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение  № 457/06.04.2016 г., на 

председателя на ВАС. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

ВАС с адрес: гр. София, бул. „Ал.Стамболийски” №18, на основание 

Решение №  457/06.04.2016 г., на  председателя  на ВАС, обявява открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нетна  

активна електрическа енергия на ниско напрежение  от изпълнител, 

координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от Върховния 

административен съд -Съдебна  сграда   гр.  София, УБ „Лозенец“,община 

Царево и УБ“Бели Искър“,община Самоков“.     

 Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите 

своите оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП. 

Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на 

интернет-страницата на Възложителя www.sac.government.bg в профила на 

купувача. Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител 

по реда на чл. 28, ал. 7 от ЗОП.  

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията. 

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща  или факс, освен 

ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.  

Офертите се подават всеки работен ден от 8.30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 

часа, в срок до 12.00 часа на 17 май 2016 г., включително, в служба 

„Регистратура“- стая 1а, партер в сградата на съда ,ул. „Александър Стамболийски“ 

№ 18, п.к. София 1301.  

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и 

класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на 

офертите. За деня на отваряне на ценовите оферти, се прилага разпоредбата на чл. 

69а, ал. 3 от ЗОП. 

 

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към нас   на телефон 

(02) 9404387 и , e-mail: К.Georgieva@sac.justice.bg 
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Раздел Б. 

 

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Обществената поръчка е: „Доставка на нетна  активна електрическа 

енергия на ниско напрежение  от изпълнител,координатор на балансираща 

група за сгради, стопанисвани от Върховния административен съд -Съдебна  

сграда   гр.  София, УБ „Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“,община 

Самоков“     

  

1.Срок на действие на договора. 

             Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на 

регистрация на   първия график за доставка. 

 

2.Място на изпълнение на доставката – Република България, на 

територията на имотите, предоставени за нуждите на ВАС на Република България, 

а именно: гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ №18, Учебна база 

с.Лозенец,община  Царево,област Бургаска и Учебна база с. Бели Искър,община 

Самоков,Софийска област. 

Изпълнителят извършва доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на 

нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско 

напрежение за 3 (три) броя обекти и съответните измервателни точки за нуждите 

на имотите, предоставени за стопанисване на ВАС на Република България.  

Откритата процедура е за възлагане на обществена поръчка за доставка на 

електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл. 100, чл. 101, чл. 

102 и чл. 103 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване 

на обекти на ВАС, мрежа ниско напрежение. Чрез поръчката се цели понижаване 

на разходите за електроенергия на  възложителя. 

Предложената цена следва да бъде крайна и да включва изразходваната 

активна електрическа енергия, разходи за балансиране и разходи на участника за 

осигуряване на посочените услуги, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите.  

Възложителят заплаща веднъж месечно действително изразходваната 

активна електрическа енергия, отчетена по измервателните уреди на съответните 

измервателни точки по цена, предложена от Участника, която трябва да бъде 

крайна и да включва, както цената на енергията, така и разходите за балансиране и 

разходите на участника за осигуряване на посочените услуги. 

За всеки подобект, посочен в таблиците по-долу, следва да се издава отделна 

фактура. 

 

 

  ІІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 



 

Наименование на поръчката: „Доставка на нетна  активна електрическа 

енергия на ниско напрежение  от изпълнител,координатор на балансираща 

група за сгради, стопанисвани от Върховния административен съд -Съдебна  

сграда   гр.  София, УБ „Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“,община 

Самоков“     

 

Таблица на обектите включени в процедурата:  

РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА УЧЕБНА БАЗА – с. ЛОЗЕНЕЦ (НИСКО 

НАПРЕЖЕНИЕ) 

ОБЩО АКТИВНА ЕНЕРГИЯ – 2015 Г. (kWh) 

ЯНУАРИ 10062,840 

ФЕВРУАРИ 10812,420 

МАРТ 6898,920 

АПРИЛ 9178,380 

МАЙ 5369,220 

ЮНИ 16367,480 

ЮЛИ 32173,980 

АВГУСТ 34751,400 

СЕПТЕМВРИ 17186,520 

ОКТОМВРИ 7129,080 

НОЕМВРИ 7623,300 

ДЕКЕМВРИ 7616,040 

О Б Щ О :  165169,580 



Заплатени за 2015 год. – 39998,49 лева с ДДС.  

Прогнозна стойност за 2016 год. – 42 000 лева с ДДС.  

 

РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. 

СОФИЯ 

2015 г. 

Ниско напрежение (kWh) 

ОБЩО 
тройнотарифно 

върхова дневна нощна 

ЯНУАРИ 10662 18348 9970 38980 

ФЕВРУАРИ 9302 15716 7884 32902 

МАРТ 9545 15978 8619 34142 

АПРИЛ 8171 12452 7352 27975 

МАЙ 7047 11495 7180 25722 

ЮНИ 7147 12309 7226 26682 

ЮЛИ 9246 17446 9030 35722 

АВГУСТ 8069 15320 8783 32172 

СЕПТЕМВРИ 7765 14107 8046 29918 

ОКТОМВРИ 10997 17247 9182 37426 

НОЕМВРИ 8970 17335 8642 34947 

ДЕКЕМВРИ 11092 18823 10260 40175 

В С И Ч К О:  108013 186576 102174 396763 



Заплатени за 2015 год. -  90973 лева с ДДС.  

Прогнозна стойност за 2016 год. – 93000 лева с ДДС.  

 

РАЗХОД НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ НА УЧЕБНА БАЗА – 

с. БЕЛИ ИСКЪР 

2015 г. 

Ниско напрежение (kWh) 

ОБЩО 
тройнотарифно 

върхова дневна нощна 

ЯНУАРИ 2732 4623 3581 10936 

ФЕВРУАРИ 2218 3796 2951 8965 

МАРТ 1683 2743 2357 6783 

АПРИЛ 1133 1822 1571 4526 

МАЙ 1092 1763 1571 4426 

ЮНИ 411 667 589 1667 

ЮЛИ 16 25 29 70 

АВГУСТ 138 317 288 743 

СЕПТЕМВРИ 405 606 482 1493 

ОКТОМВРИ 274 379 308 961 

НОЕМВРИ 444 698 656 1798 

ДЕКЕМВРИ 1465 2519 1985 5969 

В С И Ч К О:  12011 19958 16368 48337 



 

           Заплатени за 2015 год. -9963,56  лева с ДДС.  

          Прогнозна стойност за 2016 год. – 12 000 лева с ДДС.  

 

          Прогнозна стойност на  поръчката 122 500/ сто двадесет и пет 

хиляди/ лева без ДДС и 147 000/сто четиридесет и седем хиляди/ лева с 

ДДС.   

 

         Посочената стойност на обществената поръчка е прогнозна, 

определена на база предходно потребление на възложителя. Реалната 

стойност на договора може да бъде по-малка от посочената и ще бъде 

определена според реалното потребление на възложителя за периода на 

договора. 

 

Изпълнителят ежемесечно издава фактура за всеки обект 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 (ДКЕВР) 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 работни дни след получаване на фактурата. 

 

 

ІІI. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО УЧАСТНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА 

ОТГОВАРЯТ. 

1.Общи изисквания: 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, 

който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за 

участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, или някое от 

обстоятелствата по чл.47,ал.2,т.1,т.2,т.2а, и т.5 от ЗОП. За целта участниците 

попълват декларация по образец на Възложителя, която представя в офертата си. 

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1,т.2,т.2а и т. 5 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) води до отстраняване от участие в процедурата. 

Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

и свързаните с тях лица,  пряко или косвено, не може да участват в процедура по 

обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по 

прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

Наличието на посочените обстоятелства води до отстраняване на участника от 



участие в процедурата. За липсата на посочените обстоятелства, участниците 

следва да представят декларация по образец, подписана от лицата по чл. 47, ал. 4 от 

ЗОП, в зависимост от правно-организационната форма на участниците. В случай, 

че участниците са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим или свързани с тях лица и попадат в изключенията на чл. 4 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици, то същите следва да посочат тези обстоятелства в 

декларацията. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 

обединението.  

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

 

1. Специални изисквания: 

 

          Участниците в процедурата следва да отговарят на следните условия: 

          2. 1. Да имат право да извършват доставка на нетна активна електрическа 

енергия, в качеството им на лицензиран търговец от Комисията за енергийно и 

водно регулиране (КЕВР), съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ);  

         2.2. Да са лицензиран координатор на балансираща група (КБГ) и да поемат 

отговорност за небалансите (излишък или недостиг) на членовете в групата;  

         2.3. Участникът, избран за изпълнител, трябва да има възможност за доставки 

на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото 

качество; 

         2.4. Да имат изградена система за мониторинг на измервателна точка, 

позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа 

енергия в реално време с пълно администриране на информационния поток с ЕСО 

и осигуряваща on-line достъп и контрол от страна на Възложителя; 

         2.5. По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества  

нетна активна електроенергия се прилагат Правилата за търговия с 

електроенергия/ППТЕ/2013/.Съответните действия по планирането и договарянето 

се извършват от изпълнителя в качеството му на координатор на стандартната 

балансираща група. 

         2.6.   Фактурирането на реално използваната елекрическа енергия ще се 

извършва съгласно  Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила 

за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. 

 

3. Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на 

участниците.  



Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 
         3.1. Изискване по чл. 49, ал. 1 от ЗОП.  

Възложителят поставя по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, а именно: 

- Участниците следва да притежават валидна лицензия за „Търговия с 

електрическа енергия“ съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката. 

- Участниците следва да притежават валидна лицензия за „Координатор на 

балансираща група“ – заверено копие или Решение на КЕВР за допълване на 

съществуващата лицензия по чл. 39 от Закона за енергетиката с правата и 

задълженията, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“. 

 

4. Изисквания към участниците за техническите възможности и/или 

квалификация, включително нужните сертификати или други документи. 

 

4.1 Участникът следва да има изпълнен/и договор/и  с еднакъв или със 

сходен предмет на поръчката с  предишни възложители или постоянни партньори 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. 

Под доставки които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка следва да се разбират: доставки на електрическа енергия. 

Мотиви: Изпълнението на дейностите, които са предмет на настоящата 

обществена поръчка, е свързано със задълбочено познаване на планирането и 

отчитането на доставката на електрическа енергия. Изискването за опит в 

реализирането на сходни доставки отчита необходимостта от познаването на 

структурата и процеса на работа, както и стриктно спазване на сроковете при 

изпълнение на доставката.  

Предходен опит в реализацията на сходни доставки е необходим, тъй като 

качественото изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката се предпоставя не 

само от комплексни познания в сферата на доставката на електрическа енергия, но 

и от реално участие в изпълнението на такава доставка. По този начин Участникът 

гарантира, че познава спецификата на работа и е способен да направи правилна 

оценка за изпълнение на настоящата обществена поръчка, респ. и рисковете по 

време на изпълнението на доставката.  

4.2 Участникът трябва да има изградена система за мониторинг на 

измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна 

активна електрическа енергия в реално време с пълно администриране на 

информационния поток с ЕСО и осигуряваща on-line достъп и контрол от страна на 

Възложителя; 

4.3 Участникът следва да има възможност да достави цялото количество 

електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на 

обектите на Възложителя, посочени в техническата спецификация; 



4.4 Участникът следва да внедрил Система на управление на качеството 

спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат с 

обхват предмета на поръчката, или да представи доказателства за внедряването на 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

 

5. За доказване на техническите възможности и/или квалификация с 

посочените минимални изисквания по предходната точка, участниците следва 

да представят: 

 

5.1. Списък на основните доставки със сходен предмет, които са изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за 

извършените доставки. Списъкът се изготвя в съответствие с приложения образец 

от документацията.  За изпълнените доставки да се представят доказателства за 

изпълнение съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – доказателствата за извършените 

доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за доставката; 

5.2. Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за 

мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените 

количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща on-line достъп и 

контрол от страна на Възложителя - удостоверение, издадено от разработчика на 

мониторинговата система или друг документ, оригинал или заверено копие; 

5.3. Декларация, че участникът има възможност да достави цялото 

количество електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по 

местонахождение на обектите на Възложителят, посочени в техническата 

спецификация – свободен текст, оригинал. 

         5.4.Декларация- списък  за броя на членовете в балансиращата група с 

консумация равна или близка до консумацията на възложителя – свободен текст, 

оригинал. 

         5.5. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система на управление 

на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или 

еквивалентни сертификати,  издадени от органи, установени в други държави 

членки с обхват, приложим към предмета на поръчката, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

 

  



ІV. Критерий за оценка на офертите – „най ниска цена“, съгласно чл. 37, 

ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

 

Оценяването и класирането на офертите се извършва според критерия "Най-

ниска цена", изразяваща се в най-ниска предложена цена за 1 kWh, включваща 

цената на 1 kWh нетна активна електрическа енергия за ниско напрежение , така и 

всички разходи свързани с изпълнение на поръчката (в т.ч. цената на доставка на 

електрическата енергия и други разходи, свързани с доставката на електрическата 

енергия; разходите за балансиране, разходи за прогнозиране на потреблението, 

разходи по изготвяне и администриране на прогнозни графици (на дневните 

почасови товарови графици), такса за участие в балансиращата група и всички 

други разходи, свързани с доставянето на електрическата енергия). 

За целите на класирането, е предложената цената на 1 kWh нетна активна 

електрическа енергия за ниско напрежение.   

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена  за 1 kWh 

ниско напрежение.   

 

 

V. ОФЕРТА И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й: 

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни 

запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

-плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 

документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; 

-плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, 

ал. 4 от ЗОП; 

-плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото 

предложение на участника. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатан или скъсан плик. 
 

 

1.Общи изисквания и условия: 

 

1.1. Оферта (по образец) и приложенията към нея се изготвят по 

представените в документацията образци.  



1.2. Офертата да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. 

1.3. Офертата следва да бъде подписана от представляващия участника по 

закон или според  устройствените  му правила, или от надлежно упълномощено/и – 

с нотариално заверено пълномощно - лице или лица, като в офертата се прилага 

заверено от участника копие на пълномощното. Ако участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, участникът следва да приложи копие на 

нотариално заверен договор за обединението. В случай че в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението, се представя и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

Офертата се подписва и подпечатва от това лице/лица. 

1.4. Всички документи, за които не са представени оригинали, и за които не 

се изисква нотариална заверка, трябва да са заверени (когато са фотокопия) с гриф 

„Вярно с оригинала” и подпис на лицето/та, представляващо/и участника. 

1.5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за 

сметка на участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от 

участника разходи по подготовка на офертата, в случай, че участникът не бъде 

класиран или в случай на прекратяване на процедурата. 

1.6. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител.  

1.7. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата 

документация. Офертата задължително трябва да включва пълния обем на 

поръчката. 

1.8. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедура е 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се 

подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в 

официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 от ЗОП, които са на чужд 

език, се представят и в превод.  

1.9. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който е вписан в 

списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи 

за извършване на официални преводи. 

1.10. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 

представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, 

при който върху копието на документа се съдържа текста “Вярно с оригинала”. 

Задължително следва да има собственоръчен подпис и имената на 

представляващия участника.  

1.11. Представените образци в документацията за участие и условията, 

описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по 

представените образци, възложителят може да отстрани участника от процедура, 

поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие. 

1.12. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 



А) плик № 1 с надпис „Документи за подбор“; 

Б) плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“; 

В) плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. 

1.13. „Предложението за изпълнение на поръчката“ и „Предлаганата цена“ 

да бъдат подписани от лице, което представлява участника, съгласно търговската 

регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице. 

1.14. Офертите се подават всеки работен ден от 08.30 до 12.00 и от 13.00 до 

17.00 часа, в срок до 12,00 часа на 17 май 2016 година, включително,  в 

„Регистратура“, в администрацията на ВАС, на адрес: гр. София, бул. 

„Ал.Стамболийски” №18, стая 1а, партер. 

Всеки участник може да представи само една оферта.  

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

Всяка страница от офертата на участника следва да е номерирана с пореден 

номер на страницата. 

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а 

представените документи, издадени от компетентен орган или трето лице се 

представят в оригинал или заверени от участника копия с подпис и имената на 

лицето, представляващо участника или на пълномощника и мокър печат, освен в 

случаите, в които се изисква нотариално заверено копие. 

 

Срокът на валидност на офертите следва да е 180 (сто и осемдесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

 

2. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят 

документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, т. 8, т. 11, т. 

12-14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците: 

а) Представяне на участника по  приложения образец от документацията, 

което включва: 

- Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата; 

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения образец от 

документацията/. 

- Доказателства по чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: 

- Валидна лицензия за „Търговия с електрическа енергия“ съгласно чл. 39 

от Закона за енергетиката – заверено копие; 

- Валидна лицензия за „Координатор на балансираща група“ – заверено 

копие или Решение на КЕВР за допълване на съществуващата лицензия по чл. 

39 от Закона за енергетиката с правата и задълженията, свързани с дейността 

„координатор на стандартна балансираща група“ – заверено копие; 



б) При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато 

в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 

посочва представляващият / по  приложения образец от документацията/; 

в) Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за 

внесена гаранция под формата на парична сума / по  приложения образец от 

документацията/ ; 

г) Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от 

ЗОП – Възложителя не се поставя такива изисквания. 

д) Документи за доказване на техническите възможности и/или 

квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за 

обществена поръчка - в т.II.2.3. 

е) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в 

съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП/ по приложените образци от  документацията/;  

ж) Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за 

участие; 

з) Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, 

подписан от участника; 

и) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици от участник/ подизпълнител – по приложения образец от 

документацията; 

й) Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще 

представлява участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител 

по закон. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено и по подписано от 

лицето, което представлява участника по закон. 

к) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

– по  приложения образец от документацията; 

3.  Във връзка с изискването на Възложителя за представяне на документи по 

т. 2, б. „д“ и минималните изисквания от Раздел III, т. 3.1. от документацията за 

участие, участникът следва да представи: 

 - Списък на основните доставки със сходен предмет, които са изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за 

извършените доставки. Списъкът се изготвя в съответствие с  приложения  

образеца от документацията. За изпълнените доставки да се представят 

доказателства за изпълнение съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП – доказателствата за 

извършените доставки се предоставят под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката; 



- Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за 

мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените 

количества нетна активна електрическа енергия в реално време с пълно 

администриране на информационния поток с ЕСО и осигуряваща on-line достъп и 

контрол от страна на Възложителя - удостоверение, издадено от разработчика на 

мониторинговата система или друг документ, оригинал или заверено копие; 

- Декларация, че участникът има възможност да достави цялото количество 

електрическа енергия в срок, с необходимото качество и по местонахождение на 

обектите на Възложителят, посочени в техническата спецификация – свободен 

текст, оригинал. Към декларацията се прилага и: 

Декларация за броя на членовете в балансиращата група – свободен текст, 

оригинал. 

- Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система на 

управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 

или еквивалентни сертификати,  издадени от органи, установени в други държави 

членки с обхват, приложим към предмета на поръчката, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите по чл. 

56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, 

ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването 

на подизпълнители. 

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от 

ЗОП. 
 

4. Изисквания към съдържанието на плик № 2 - „Предложение за 

изпълнение на поръчката“: 

Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, съдържащ 

техническо предложение за изпълнение на поръчката по съответното – на 

приложения образец от документацията. Техническото предложение следва да 

съдържа срока за изпълнение на поръчката, да е изготвено по образеца от 

настоящата документация при съблюдаване на изискванията на техническата 

спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката 

(в оригинал), както и срок за валидност на офертата. Техническото предложение се 

поставя в плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката 

от................................................... (Върху плика следва да се отбележи и 

наименованието на участника). 

 



5. Изисквания към съдържанието на плик № 3 - „Предлагана цена“ 

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“ съдържа Ценовото предложение на 

участника, по  приложения образец  от документацията. Върху плика следва да се 

отбележи и наименованието на участника. 

 

 Всеки лист, съдържащ се в офертата, задължително следва да бъде 

номериран и подреден съгласно списъка на документите, съдържащи се в 

офертата. 

 

VI. ГАРАНЦИИ 

 

         1.Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция 

за участие в откритата процедура в размер на:    1225  (хиляда   двеста двадесет и 

пет) лева. 

 

Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде представена по избор на 

участника в една от следните форми: 

 

 гаранция за участие под формата на парична сума, платима по следната 

банкова сметка на ВАС: 

 

ТБ „ Инвестбанк” АД 

IBAN:BG54IORT 8094 3300 30005 00  

BIG IORTBGSF 

 

                Документът (платежното нареждане/вносната бележка и др.) за внесена 

гаранция под формата на парична сума се представя като копие, съгласно чл. 56, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП, като в него се посочва и наименованието на настоящата 

обществена поръчка за която/които се подава оферта. 

 

 гаранция за участие под формата на банкова гаранция - оригинал на банкова 

гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя, която е неотменима и 

безусловна и валидна най-малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока 

на валидност на офертите.  

  
Гаранциите за участие в откритата процедура се задържат и освобождават от 

Възложителя по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. 

 

           2.Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен 

преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора 

в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.  

Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по избор 

на участника в една от следните форми: 



 Гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, 

платима по следната банкова сметка на ВАС: 

ТБ „ Инвестбанк” АД 

IBAN:BG54IORT 8094 3300 30005 00  

 BIG IORTBGSF 

Документът (платежно нареждане/вносна бележка и др.) за внесена гаранция 

под формата на парична сума се представя в копие, като в него се посочва и 

наименованието на настоящата обществена поръчка. 

Гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция - 

оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на 

Възложителя , валидна  най-малко в 30 дневен срок след изтичане на срока на 

договора . В случай, че определеният за изпълнител участник, представи банкова 

гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, същата следва да бъде 

безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което 

Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора. 

 

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от 

възложителя в съответствие с условията на договора 

 

 

VІI. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка.  
 

                                                ДОГОВОР (проект) 
 

№ ................./.............................. г. 

 

 Днес, ............... 201... г. в гр. София, на основание чл. 41 и чл. 74, ал.1 от 

Закона за обществените поръчки и във връзка с влязло в сила Решение № ................ 

от ........ 201.. г. на Възложителя се сключи настоящия договор, с предмет: 

„Доставка на нетна  активна електрическа енергия на ниско напрежение  от 

изпълнител,координатор на балансираща група за сгради, стопанисвани от 

Върховния административен съд -Съдебна  сграда   гр.  София, УБ 

„Лозенец“,община Царево и УБ“Бели Искър“,община Самоков“     

  между страните, както следва: 

1. ВЪРХОВЕН  АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД , гр. София, бул. 

„Ал.Стамболийски”№18, с ИН по ДДС № BG 1………………….., ЕИК по 

БУЛСТАТ ………………., представлявано от ..................................., наричан по-

долу за краткост Възложител и  

2................................................................................................................................. 

..............................................., с ИН по ДДС……………, ЕИК/БУЛСТАТ ................., 

банкова сметка ......................................., със седалище и адрес на управление гр. 

..............................................................., представлявано от ........................................... 

.................................., наричано за краткост Изпълнител, от друга страна. 



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. 

 (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. 4 от настоящия договор. 

 (3) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става непряк член 

на балансиращата група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като участник в групата - непряк член, съгласно 

Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). В този случай 

отклоненията от заявените количества електрическа енергия за всеки период на 

сетьлмент 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. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ВЛИЗАНЕ В 

СИЛА 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 12(дванадесет) месеца, 

считано от считано от датата на регистрация на първия регистриран график. 

Чл. 3. Място на изпълнение на доставката – Република България, на 

територията на………………….: 

1. …………………………..; 

2. …………………………..; 

3. …………………………..;  

III. ЦЕНА 

Чл. 4. (1) Цената за доставка на 1 (един) кWh нетна активна електрическа 

енергия ниско напрежение е:  …… (…….словом) лева, без ДДС. 

 (2) В цената по ал. 1 е включена цената на нетна активна електрическа 

енергия, цената на доставката на електрическата енергия и други разходи, 

свързани с доставката на електрическата енергия, разходите за балансиране, 

разходи за прогнозиране на потреблението, разходи по изготвяне и 

администриране на прогнозни графици (на дневните почасови товарови графици), 

такса за участие в балансиращата група и всички други разходи, свързани с 

изпълнението на предмета на поръчката, вкл. акциз, както и определяната с 

решения на КЕВР (ДКЕВР) такса (цена) „задължения към обществото". 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса за участие в 

балансиращата група, извън цената по ал. 1. В случаите на небаланси на 



електрическа енергия същите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. На 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се начисляват допълнително суми за излишък и недостиг. 

 (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща извън цената по ал. 1 такси за 

изготвянето и администрирането на прогнозни графици по чл. 7, т. 7 от договора. 

 (5) По време на действие на договора, оферираната в Ценовото предложение 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя, 

освен в случаите, когато е в полза на възложителя. 

 (6) Прогнозната стойност на договора е в размер на…………. и се формира 

на базата на направените през времето на действие на договора доставки на нетна 

активна електрическа енергия ниско напрежение. Към тази сума се начислява 

ДДС. 

IV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща веднъж месечно потребеното 

количество електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди на 

съответните измервателни точки, 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 

(ДКЕВР) такса (цена) „задължения към обществото", както и всички мрежови 

услуги с подробна разбивка съгласно чл. 20 от ПТЕЕ, в срок до 30 календарни дни, 

с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на 

получаване на оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (2) За всеки обект по чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава отделна фактура, като 

фактурите за изразходените количества енергия се изпращат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ………………….. 

 (3) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

IBAN   

BIC:  

Банка:  

Титуляр на сметката:  

 Чл. 6. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 

подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, 

при условията на чл. 5 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. 

 (2) При приемането на дейностите по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че договора за подизпълнение е 

прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя. 

 (3) Алинея 1 не се прилага в случаите по ал. 2. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да извършва доставка на електрическа енергия с необходимото 

качество в местата на изпълнение по чл. 3. 



2. Да спазва разпоредбите на Закона за енергетика (ЗЕ) и наредбите 

към него, както и всички изисквания на Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ). 

3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 

момента на изпълнението им ПТЕЕ, така че да осигури изпълнението на 

настоящия договор. 

4. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, 

като участник в стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплаща такса за участие. 

5. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закон за енергетиката 

(ЗЕ) и наредбите към него, както и на Правилата за търговия с електрическа 

енергия (ПТЕЕ) и разпорежданията на Оператор на електропреносна мрежа 

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

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно или в най-краткия 

обективно възможен срок 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 данъчни фактури 

и др.   

7. 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, включително да: 

а) Изготвя почасови дневни графици за доставка на електрическа енергия за 

обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

б) Изпраща почасовите дневни графици за доставка към системата за 

администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 

съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

в) Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в 

системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната 

система. 

г) В качеството на координатор на балансираща група да поеме 

отговорността по балансиране, като урежда отклоненията от заявените количества 

електрическа енергия в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като 

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

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без в балансиращата група допълнително да се 

начисляват суми за излишък и недостиг. 

8. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него 

информация, данни или документи, свързани с изпълнението на договора. 

9. 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. (ако е 

приложимо) 

10. 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. (ако е приложимо) 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на договора да 

получи уговореното възнаграждение за доставеното количество електрическа 

енергия при условията, размера и в сроковете, посочени в настоящия договор. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отговаря за изпълнението от 

своите подизпълнители (в случай че ползва такива) като за свое. 

Чл. 10. Лицата, упълномощени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са: 

………………………… 

………………………… 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 11. 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; 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 данъчни фактури и др. 

4. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към 

него, както и ПТЕЕ.  

 Чл. 12. 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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява договорните си задължения. 

Чл. 13. Лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговарят за 

изпълнението на договора, да поддържат пряка и постоянна връзка с 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

………………………… 

………………………… 



VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

 Чл. 14. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от прогнозната 

стойност на договора. 

 (2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

 - банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност най-

малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора след изтичане на срока 

на договора по чл. 2. Банковата гаранция трябва да е  неотменяема, безусловна и 

изискуема при първо поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно; 

 или 

 - парична сума, която се внася по следната банкова сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:……………. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата 

гаранция за изпълнение в срок най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока 

на договора. 

Чл. 15. Банковата гаранция става изискуема/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 

внесената парична сума, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията 

си и/или ги е изпълнил неточно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои такава 

част от гаранцията, независимо от формата й, която покрива отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неизпълнението или неточното изпълнение. От гаранцията 

могат да се усвоят суми за неустойки и обезщетения. 

Чл. 20. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 30 

(тридесет) дни след изтичане срока на договора или от последното плащане по 

него. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се 

дължат лихви. 

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 Чл. 21. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените 

количества електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на 

тези количества в мястото на доставка. 

 Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с 

доставянето на електрическата енергия и носи риска от недоставянето на 

договорените количества в местата на доставка по чл. 3. 

 (2) След постъпването на договорените количества електрическата енергия в 

местата на доставка по чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема разходите, свързани с 

получаването и използването й и носи риска от погиването й. 

IX. ИЗМЕРВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА  

ДОСТАВЕНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 Чл. 23. (1) Измерването на доставяните количества електрическа енергия в 

мястото на доставка следва да бъде в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и 

Правила за измерване на количеството електрическа енергия (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 и не 

са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 24. Отчитането чрез средствата за измерване се извършва в сроковете и 

съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

 Чл. 25. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този 

договор, се определят съгласно данните, предоставени от собствениците на 

средства за търговско измерване. 

 Чл. 26. 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. 

X. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 27. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от 

страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото 

законодателство на Република България. 

(2) При неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение за 

доставка на електрическа енергия съгласно договора, същия дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3 % (три на сто) от общата прогнозна 

стойност на договора. 

(3) В случай на забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на задълженията 

му по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер 0.5 % (нула цяло и пет десети на сто) на ден върху изплатената от 

предходния месец сума за всички обекти 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. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността 

на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде 

внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати стойността на начислената неустойка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за 

плащане или от гаранцията за изпълнение. 

(5) В случаите по ал. 5, когато гаранцията за изпълнение не покрива 

размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, 

дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата. 

 Чл. 28. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от 

договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред 

компетентния български съд. 



 Чл. 29. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл. 31, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.  

 Чл. 30. 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. 

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 31. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 32. (1) Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:  

1. С изтичане на срока на договора или с достигане на посочената в чл. 4, 

ал. 6 прогнозна стойност на договора; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено. В този случай 

се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до 

момента на прекратяването. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с писмено 

едноседмично предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения за 

претърпени вреди и пропуснати ползи, и не е длъжен да съобщава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мотивите си за прекратяването с предизвестие. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати извършените от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставки по изпълнение на договора до момента на 

прекратяването с предизвестие. 

(3) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да 

предотврати, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие, с 

писмено уведомление. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без 

предизвестие, с писмено уведомление, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора 

дотолкова, че изпълнението на задължението стане безполезно за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

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

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

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

4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация. 

5. В рамките на едномесечен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекъсне или 

наруши доставката на електрическа енергия повече от 3 (три) пъти, всеки от които 



за повече от 6 (шест) часа. В този случай на прекратяване на договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на пълния 

размер на гаранцията за изпълнение на договора. 

XII. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 33. Страните по настоящия договор следва да отправят всички 

съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма и същите следва да 

бъдат подписани от упълномощените представители на страните. 

Чл. 34. (1) Адресите на страните по договора са: 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ……………….., тел. …, факс……..e-mail …………. 

 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ……………….., тел. …, факс……..e-mail …………. 

(2) При промяна на адресите или лицата за контакти страната уведомява 

другата в срок от 1 (един) работен ден. При неизпълнение на това задължение 

съобщенията ще се считат връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

(3) За дата на съобщението се счита: 

датата на предаване - при ръчно предаване; 

датата, отбелязана на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

датата на приемане - при изпращане по факс. 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 35. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и 

изпълнението на договора ще се третират от страните като конфиденциална 

информация, с изключение на тази, която съгласно законодателството подлежи на 

регистриране, публикуване или предоставяне. 

Чл. 36. За неуредените с този договор въпроси се прилага действащото 

законодателство на Република България. 

Чл. 37. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали 

при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото 

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат 

разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие - спорът се отнася за 

решаване пред компетентния български съд. 

 

ХIV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
 

 

Чл. 38. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право 

да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която 

е избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят не може да извършва промяна на посочените 

подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови 

подизпълнители, освен в предвидените в закона случаи. 
                                                           
 

 



(4) Изпълнителят отговаря за действията на подизпълнителите като за свои 

действия. 

(5) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 

подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 

договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 

Възложителя. 

Чл. 39. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 

документацията на подизпълнителите. 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 

всяка от страните. 

Приложения, представляващи неразделна част от договора:Приложение № 1 

- Техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка. 

Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Други (ако има такива) – описват се. 

  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 

 


