
ДОГОВОР № 120-17

Днес, 27.09.2017 г. в град Мъглиж, се сключи настоящия договор между: 

1. ОБЩИНА МЪГЛИЖ, ЕИК: 000817867, ДДС № BG 000817867, със седалище
и адрес на управление: гр.Мъглиж, пл.“Трети март“ №32, представлявана от Господин
Антонов  Господинов  –  Кмет  на  Община  Мъглиж  и  Капка  Бакалова  –  директор  на
Дирекция АОБФ, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

и

2. „Мост енерджи” АД, ЕИК 201325372, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „България” № 118, представлявано от Тони Латева Тенева – Изпълнителен
директор, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Този  договор  се  сключва  на  основание  чл.194  от  Закона  за  обществените
поръчки („ЗОП“) .

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) Възложителят  възлага,  а  Изпълнителят  приема  да  изпълни  срещу
възнаграждение  доставка  на  определени  количества  активна  нетна  електрическа
енергия по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия Договор и
съгласно приложенията към него. 

(2) По отношение  на  планирането  и  договарянето  на  конкретните  количества  нетна
активна  електрическа  енергия  се  прилагат  „Правилата  за  търговия  с  електрическа
енергия“ (ПТЕЕ), издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

(3) Изпълнителят  известява  договорените  количества  електрическа  енергия  на
съответния  оператор  на  електроразпределителна  мрежа  под  формата  на  дневни
графици за доставка, в които са отразени почасовите количества, които Изпълнителят
доставя и продава на Възложителя, съгласно договора.

(4) С настоящия договор Възложителят става непряк член на балансиращата група на
Изпълнителя  и  прехвърля отговорността  по  балансирането  за  обектите,  посочени  в
списъка на обектите, неразделна част от настоящия договор.

(5) Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на
мрежата, през която се пренася електрическа енергия, в съответствие с действащите
технически и правни норми.



(6) При изпълнението  на  договора страните  са  длъжни да  спазват  изискванията  на
Закона за енергетиката  и наредбите към него,  както и ПТЕЕ и разпорежданията  на
оператора на електроразпределителната мрежа.

Чл.2.(1) Предметът на договора се изпълнява в местата на доставка на територията на
Община  Мъглиж  към  включените  в  електроразпределителната  мрежа  обекти  на
Възложителя. 

(2)  Изпълнителят  поема  всички  разходи,  свързани  с  доставянето  на  електрическа
енергия  и  носи  риска  от  недоставянето  на  договорените  количества  в  мястото  на
доставка.

(3) Възложителят поема всички разходи, свързани с получаването и използването на
електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.(1) Крайната стойност на договора е в размер до 39 900 лева без ДДС. 

(2) Възложителят  заплаща  доставената  енергия,  в  лева,  съгласно  предложената  от
Изпълнителя  в  Ценовото  му  предложение  Цена  за  един kWh дневна  нетна  активна
електрическа енергия /06,00 часа – 22,00 часа/ 0.09368 лева (словом: нула точка нула
девет три шест осем) без ДДС и Цена за един kWh нощна нетна активна електрическа
енергия /22,00 часа – 06,00 часа/ 0.07050 лева (словом: нула точка нула седем нула пет
нула) без ДДС.

(3)  Договорената цена по ал. 2 включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с
изпълнение на договора: цената за доставка на нетната активна електрическа енергия
на ниско напрежение без допълнително да начислява суми за излишък и недостиг, нито
такса за участие в балансираща група;  

-  всички  разходи,  свързани  с  пълната  процедура  по  регистрация  и  изваждане  на
обектите на Възложителя на свободния пазар на електроенергия; 

- разходите за администриране и балансиране на доставянето на електрическа енергия,
както и всички други разходи, необходими за изпълнението на предмета на поръчката; 

- разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на Възложителя на
необходимите графици, които се регистрират в ЕВН България Електроснабдяване ЕАД;

- администрирането на графиците и обмена на информация с лицензираното ЕРП на
територията, на която се намира съответната измервателна точка; 

-  изготвянето  на  подробен индивидуален  анализ  на  характерния  товаров профил на
Възложителя с цел оценка на енергийната му ефективност; 



-  регистрираните небаланси  (положителни,  отрицателни),  разходите по изготвяне на
прогнози и всички други разходи, свързани с участието на Възложителя на свободния
пазар на електроенергия; 

- разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване. В случаите на
небаланси на електрическа енергия същите са сметка на изпълнителя.

В цената не се включва:

- цената за акциз по чл. 20, ал. 2, т. 17 от Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС);

- определената с решение на КЕВР такса „задължение към обществото“;

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

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

(4) В  случай  на  регистрирани  небаланси  (излишък  или  недостиг)  в  стандартната
балансираща  група,  същите  са  за  сметка  на  Изпълнителя.  Възложителят  няма  да
заплаща такса за участие в балансиращата група.

(5) В  срока  на  действие  на  договора  оферираната  в  Ценовото  предложение  на
Изпълнителя цена по ал. 2 не се променя.

Чл.  4.(1)  Възложителят  заплаща  действително  изразходваната  активна  електрическа
енергия за отчетния период, съгласно показанията на уредите за търговско мерене по
цената предложена от Изпълнителя в чл. 3, ал. 2 от договора.

(2) Плащанията се извършват от Възложителя в лева, по банков път, в срок до 30 дни
след  издаване  на  фактура  за  съответния  месец  по  следната  Банкова  сметка  на
Изпълнителя:

Банка, адрес Уникредит Булбанк АД

BIC UNCRBGSF

IBAN BG78 UNCR 7000 1521 0624 56

IІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.  5.  Настоящият  договор  се  сключва  за  срок  до  достигане  на  крайната  обща
стойност на договора.

IV. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл.6.(1) Измерването  на  количествата  реално  консумирана  електрическа  енергия  се
извършва  в  мястото  на  доставка  на  електрическа  енергия,  в  съответствие  с
изискванията на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за
измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 



(2) Средствата за търговско измерване трябва да отговарят на съответните нормативно-
технически документи по отношение на техническите и метрологичните изисквания и
характеристики, описание и точност.

V. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ

Чл.7.(1) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

(2) Отчитането на доставената електрическа енергия за съответния месец се извършва
еднократно  по  показанията  на  уредите  за  търговско  мерене  на  съответните
измервателни точки.

(3) Количествата електрическа енергия по настоящия договор се определят съгласно
данните,  предоставени от съответния оператор на електроразпределителна мрежа на
страните или средствата за контролно мерене на Възложителя.

(4) При установяване на различия между измерените 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.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. Възложителят има право:

1. Да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги в срок, без отклонение от
договореното и без недостатъци.  

2.  В  случай  на  неизпълнение  клаузите  на  настоящия  договор  или  изпълнение
разминаващо  се  с  Техническото  предложение  и  Ценовото  предложение  на
Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати настоящия договор с едномесечно
предизвестие.

3.  Да  получава  от  Изпълнителя  информация,  данни  или  документи  по  начина  и  в
сроковете, посочени в Договора.

Чл. 9. Възложителят е длъжен:

1.  да  окаже  необходимото  съдействие  на  Изпълнителя  за  осъществяване  на
задълженията му по предмета на договора;

2. да заплаща на Изпълнителя реално консумираната електрическа енергия, съгласно
средствата за търговско измерване по цената, посочена в настоящия договор; 

3.  да  купува  и  приема  договорените  количества  електрическа  енергия  в  мястото  на
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор. 



4.  да  уведомява  Изпълнителя  при:  невъзможност  или  забавяне  на  изпълнението  на
задълженията му по договора; провеждане на планови ремонти или други дейности,
които  биха  повлияли  на  изпълнението  на  задължението  му  за  приемане  на
договорените  количества;  промяна  на  лицата,  които  го  представляват  или  са
упълномощени  да  извършват  действия  по  изпълнението  на  договора;  промяна  в
данните, необходими за издаване на фактури.

VІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 11. Изпълнителят има право да получи възнаграждение за реално консумираните от
Възложителя  количества  електрическа  енергия,  съгласно  средствата  за  търговско
измерване, в сроковете и при условията, предвидени в този договор.

Чл. 12.(1) Изпълнителят е длъжен:

1. да продава на Възложителя договорените количества електрическа енергия в мястото
на доставка, съгласно ПТЕЕ и настоящия договор;

2.  да  включи  Възложителя  в  пазара  на  балансираща  енергия,  чрез  стандартна
балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителят да заплаща такса за
участие.

3. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите ПТЕЕ, така че да
осигури изпълнението на настоящия договор, включително като осъществява контрол
върху  извършваните  дейности.  Изпълнителят  осигурява  достъп  на  служители  на
Възложителя до всяка изисквана от Възложителя информация.

4. да  осигурява  периодично  достъп  на  Възложителя  до  данни  от  системата  за
мониторинг на потреблението на измервателните точки. 

5. да издава фактури за потребеното от Възложителя количество енергия; 

6. да не разпространява по никакъв начин сведения и  факти, станали му известни при
изпълнение на настоящия договор в срок до  една година от датата на изтичане на срока
му, а именно: от информационната система на Възложителя; за пропускателния режим;
контрола  на  достъп;  видеонаблюдение  и  противопожарно  известяване;  физически  и
софтуерни мерки за сигурност; разположение и контрол на информационните активи. 

Чл.13.(1) Изпълнителят  поема  отговорността  за  балансиране  на  обектите  на
Възложителя в стандартната балансираща група.

(2) Изпълнителят поема задължение да изготвя прогнозни графици за доставка от името
на Възложителя на база данни от системата на „Електроенергиен системен оператор“
ЕАД и съответния оператор на електроразпределителна мрежа.

(3) Изпълнителят е длъжен да отговаря на изискванията за финансово гарантиране на
сделките  с  балансираща  енергия  пред  „Електроенергиен  системен  оператор“  ЕАД,
както  и  да  заплаща  разходите  за  балансиране  на  балансиращата  група,  съгласно
изискванията и условията на ПТЕЕ.



VIІI. САНКЦИИ

Чл.14.(1)  При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задължение за доставка на
електрическа енергия, съгласно договора, същият дължи на Възложителя неустойка в
размер на 3% от общата прогнозна стойност по договора.

(2) При  забава  в  плащането  на  дължимата  сума,  Възложителят  дължи  неустойка  в
размер  на  законната  лихва  за  забава  от  неплатената  в  срок  сума  за  всеки  ден
закъснение.

(3) При  неизпълнение  на  задълженията  по  този  договор  всяка  от  страните  дължи
обезщетение  за  причинените  вреди,  при  условията  на  действащото  гражданско  и
търговско законодателство на Република България. 

IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.15. (1) Действието на този договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора;

2. без предизвестие – при ликвидация или обявяване в несъстоятелност от страна на
Изпълнителя;

3. при прекратяване/отнемане лицензията на Изпълнителя, с влязло в сила решение на
ДКЕВР.

4.  когато  са  настъпили  съществени  промени  във  финансирането  на  обществената
поръчка, обект на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл
да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след
настъпване на обстоятелствата.

(2) Възложителят може да прекрати договора с едномесечно предизвестие, в случай на
неизпълнение  на  клаузите  на  настоящия договор или изпълнение  разминаващо се  с
Техническото предложение и/или Ценовото предложение на Изпълнителя. 

(3)  При прекратяване  на  договора  Възложителят  заплаща  всички  дължими суми за
доставената електрическа енергия до датата на прекратяване на договора.

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. В последния
случай,  размерът  на  обезщетението  се  определя  в  протокол  или  споразумение,
подписано  от  Страните,  а  при  непостигане  на  съгласие  –  по  реда  на  клаузата  за
разрешаване на спорове по този Договор.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ



Чл.16. Настоящият  договор не може да  бъде изменян,  освен в  предвидените  в ЗОП
случаи. 

Чл.17.  Всяка  от  страните  по  този  договор  се  задължава  да  не  разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
този договор.

Чл.18. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в
писмена форма.

Чл.19.(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва
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  може  да  извършва  замяна  на  посочените  подизпълнители  за
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.

(5)  Сключването  на  договор  с  подизпълнител,  който  не  е  обявен  в  офертата  на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в
ЗОП  ред  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.20. (1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата
на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

(i) приложимите  клаузи  на  Договора  са  задължителни  за  изпълнение  от
подизпълнителите;

(ii) действията  на  Подизпълнителите  няма  да  доведат  пряко  или  косвено  до
неизпълнение на Договора;

(iii) при осъществяване  на  контролните  си функции по договора Възложителят  ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.

Чл.21.  (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2)  Разплащанията  по  ал.  (1)  се  осъществяват  въз  основа  на  искане,  отправено  от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.



(3) Към искането по ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (2), когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл.22.  Страните по този договор ще решават споровете,  възникнали при и по повод
изпълнението  на  договора  или  свързани  с  договора,  или  с  неговото  тълкуване,
недействителност,  неизпълнение  или  прекратяване  по  взаимно  съгласие,  а  при
непостигане на съгласие въпросът се отнася  за решаване пред компетентния съд на
територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.23.  За  неуредените  от  настоящия  договор  въпроси  се  прилага  действащото  в
Република България законодателство.

Чл.24. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническо предложение на Изпълнителя;

2. Ценово предложение на Изпълнителя;

3. Техническа спецификация и списък на обектите.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра  – по
един за всяка от страните. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /чл.42, ал.7 ЗОП/  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: /чл. 42, ал.7 ЗОП/

ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ                 ТОНИ ЛАТЕВА 

Кмет на Община Мъглиж                    Изп. Директор на „Мост енерджи” АД
          

КАПКА БАКАЛОВА /чл. 42, ал. 7 ЗОП/

Директор на Дирекция АОБФ

Съгласувал: /чл. 42, ал. 7  ЗОП/

З. Светославова – гл. юрисконсулт
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