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Проект на ДОГОВОР 

Днес, ........................ 2020 г. в гр. София, се сключи настоящия договор между: 

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
“Възраждане”, ул. “Кн. Борис І” № 121, рег. по ф.д. №2926/1990 г. по описа на 
Софийски градски съд, ЕИК /БУЛСТАТ/ 000632256, представлявано от Изпълнителен 
директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано по-долу  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и 

 от друга страна 

 "....................." ..............,  със  седалище  и  адрес  на  управление гр................., ул. 
....................., ЕИК /БУЛСТАТ/ .................................,  представлявано от............................... 
- ........................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ , 

в изпълнение на Решение № РД-12- ......................./.............................. г. на 
Изпълнителния Директор на „Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител и на 
основание чл. 112 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:  

             I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни при 
условията на настоящия ДОГОВОР Доставка на нетна електрическа енергия по 
свободно договорени цени от координатор на стандартна балансираща група за 
нуждите на "Метрополитен" ЕАД.  

(2) Съответните обекти и точки на доставка на Възложителя са посочени в 
Приложение №1 (Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящия  
договор. 

(3) Освен точките на доставка по ал. 2, Възложителят посочва в Приложение 
№1 и следните прогнозни (очаквани) параметри: 

• годишно количество електроенергия за последните 12 месеца;  

• параметри за минимално, максимално и средно количество 
електроенергия за един седмичен график; 

• параметри за минимален и среден товар, максимален товар в 
работен и почивен ден, при летен и зимен режим; 

• товаров график за нормален работен ден за всички обекти на 
купувача, за които ще бъде доставена електрическа енергия; 

• товаров график за нормален празничен ден за всички обекти на 
купувача, за които ще бъде доставена електрическа енергия. 

 (4) При въвеждане в експлоатация на нови метроучастъци по време на действие 
на договора, както и при промяна на графика на движение на метросъставите 
прогнозните параметри в Приложение 1 подлежат на съответната корекция до +50%.  
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РАЗДЕЛ II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

 Чл.2 Този договор влиза в сила от датата на подписването му, като ефективното 
му изпълнение започва след писмено уведомление от Възложителя, но не по-късно от 
01.02.2021 г.  

 Чл.3 (1) Този Договор се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, 
считано от датата на ефективното му изпълнение.  

 (2) По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, срокът на договора може да се удължи до 
шест месеца при същите условия, ако към момента на изтичането му не е сключен 
следващ договор, по надлежен ред, със същия предмет. 

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. 

 Чл.4 Този договор определя правата и задълженията на страните по отношение 
на:  

• покупко-продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени по 
реда и условията на Правилата за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и 
участие в балансираща група; 

•  Заплащане на дължимите суми по този договор в уговорените срокове; 

•  Спазване на условията за участие и работата на пазара на  балансираща енергия, 
указани в Правилата за търговия с електрическа енергия и договореното с този договор. 

 Чл. 5. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(1) Правилата за участие в стандартната балансираща група, на която е координатор, 
се прилагат като част от настоящия договор. 

(2) Да изпълни доставката съгласно Раздел І. 

(3) Да доставя електрическата енергия при съответната категория на 
електрозахранване на обектите на Възложителя.   

(4) Да осигури количеството електрическа енергия, което напълно съответства на 
производствената необходимост на Възложителя и изискванията на настоящия 
договор. Количеството електрическа енергия ще е в рамките на максималното 
потребление, договорено и отразено в Приложение № 1. 

(5) Да извършва фактурирането на доставената електрическа енергия на база реално 
потребената от обектите на  Възложителя електрическа енергия съгласно отчетените 
данни от измерването, предоставени от съответния мрежови оператор. 

(6) Да е сключил съответния „рамков договор” с мрежовия оператор. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия в срок до 
три дни от сключването му. Сключване на договор за подизпълнение не освобождава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорноста му за изпълнение на договора. 



3 

 Чл. 6. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 (1) В случай на въвеждане в експлоатация на нови метроучастъци по време на 
действие на договора, както и при промяна на графика на движение на метросъставите, 
Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, като му предостави писмена 
информация за очакваното потребление. 

 (2) Възложителят се задължава да плаща Договорната цена за доставената 
електрическа енергия до точката на доставяне в сроковете и по начина, определени в 
Договора, както и сумите за мрежови услуги на съответния оператор. 

РАЗДЕЛ ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.7 Гаранцията за изпълнение, в размер на …………… лева –  1% (един 
процент) от стойността на договора без ДДС, изчислена на база оферираната цена за 
един мегаватчас електроенергия и прогнозните количества консумирана 
електроенергия за срока на договора, се освобождава от Възложителя по номинал в 
срок до един месец след приключване на договора. 

РАЗДЕЛ V. ГРАФИЦИ ЗА ДОСТАВКА. 

 Чл.8  Задължението за продажба на електрическа енергия се изпълнява на 
базата на данните за потребеното количество електрическа енергия във всички точки 
на доставка на  Възложителя посочени в Приложение №1 от този договор и 
регистрирани при съответния мрежови оператор.  

  РАЗДЕЛ VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ НА НЕБАЛАНСИТЕ 

 Чл.9 Изпълнителят се задължава да координира и балансира количествата 
електрическа енергия, като урежда отклоненията от заявените количества 
електроенергия за всеки период на сетълмент в дневните графици за доставка и тяхното 
заплащане, като всички разходи  /приходи по балансирането на обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 РАЗДЕЛ VII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 Чл. 10 (1) Цената за доставка на 1 (един) MWh нетна активна електрическа 
енергия, /СрН и НН/ e в размер на ………….… лева (словом) без ДДС и същата остава 
непроменена за целия срок на договора, освен в случаи, наложени по нормативен ред 
или предвидени в този договор.  

 (2) Договорната цена по чл.10, ал.1 не включва цена за задължение към 
обществото, цена за пренос през електропреносна мрежа, цена за достъп до 
електропреносната мрежа, цена за достъп до електроразпределителната мрежа, цена за 
пренос през електроразпределителна мрежа, акциз, ДДС и други законово въведени от 
компетентните органи цени.         

 (3) Отделно от Договорната цена по чл. 10, ал.1, за доставена електрическа 
енергия, Възложителят заплаща на мрежовия оператор съответните суми за мрежови 
услуги по действащите и определени от КЕВР и/или друг компетентен орган цени за 
съответния период. 

 (4) Договорената цена по ал. 1 се индексира с 10 % (десет процента), при 
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промяна на средномесечната цена на БНЕБ, пазар "ден напред", с повече от 20 % 
(двадесет процента) в рамките на един месец, спрямо средната цена за предхождащия 
го период от три последователни месеца. 

 (5) Средната месечна (тримесечна) цена на БНЕБ се удостоверява с двустранна 
писменна справка между СТРАНИТЕ по договора. 

 (6) При прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставените до 
момента на прекратяване количества електрическа енергия.    

 Чл. 11. (1) Възложителят заплаща дължимите суми за доставеното количество 
електрическа енергия и такси за мрежови услуги срещу съответната издадена фактура. 

 (2) Възложителят заплаща дължимите суми по издадени фактури в 10-дневен 
срок от получаване на фактурата за предходния месец. 

 Чл. 12. Плащанията се извършват чрез директен банков превод с платежно 
нареждане в български лева. Като основание за плащане се посочва номера на 
Договора, номера, датата и стойността на фактурата. 

 РАЗДЕЛ VIII. НЕУСТОЙКИ 

 Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случаите на 
недоставяне на заявеното количество електрическа енергия в размер на 10% от 
стойността на недоставеното количество. 

 Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка при забава на 
плащане в размер на 0,1 % от стойността на неплатената фактура за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 % от същата. 

 Чл.15. Страните не си дължат неустойки: 

- в случай на въвеждане на ограничителен режим (чл. 70 до 74 от ЗЕ), временно 
прекъсване на пазара или ограничаване на количествата за доставка от страна на ОЕС 
(Оператора на електроенергийната система)   по   реда   и   в   случаите,   указани   в   
ПТЕЕ   и   ПУЕС, с изключение на случаите, при които авария или дълготраен недостиг 
са настъпили по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 РАЗДЕЛ IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ1 

 Чл.16. (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. 
 

                                                 
1 

 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в 
случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители 
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 (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 
Изпълнителяи 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 и за 
усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 
 
 Чл.17 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 
офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 
 
• приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 
• действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 
• при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 

 
  Чл.18 (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 член 18 (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 алинея (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 алинея (2), когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
  

 РАЗДЕЛ X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 Чл.19 (1) Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени или 
непредотвратими събития или комбинация от събития от извънреден характер, извън 
контрола на Страните, възникнали след сключването на договора като, но 
неограничаващи се до: война, саботаж, въстание, революция, бунт, експлозия, пожар, 
природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен 
дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания, обледявания и др.)  

(2) В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от 
Страните има правото да прекрати договора. 
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 Чл. 20 Всяка една от Страните е длъжна да уведоми оперативно, с последващо 
писмено потвърждение, съответно другата Страна за настъпването и прекратяването на 
непреодолима сила в срок от 24 часа от възникването, респективно края на събитието, 
независимо от характера му. Възникването и времетраенето на събитието на 
непреодолима сила трябва да бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена 
палата или от съответния компетентен орган в 14 дневен срок от датата на възникване 

 РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.21 (1) Този договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока на Договора; 

2. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмено споразумение; 

     3. Чрез /180/ сто и осемдесет дневно  писмено предизвестие, считано от дата на 
получаването му.  

 РАЗДЕЛ XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

 Чл.22  (1) Всички спорове по изпълнението на този договор ще се уреждат по 
пътя на преговорите между Страните. 

  (2) В случай, че не бъде постигнато съгласие, спорът ще бъде отнесен за 
разрешаване по съдебен ред. 

  (3)  За всички, неуговорени в този договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 
действащото в страната законодателство и нормативни актове, уреждащи тази материя, 
включително ПТЕЕ. 

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 Чл.23 Адресите на Страните по този договор са следните: „МЕТРОПОЛИТЕН“ 
ЕАД  - гр.София 1000, ул. „Княз Борис I”, 
№121;…………………………………………………..; 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 Чл.24 Всяко съобщение изпратено на посочените в този договор адреси се 
приема за връчено и поражда съответните правни последици посочени в него. 

 РАЗДЕЛ XIII. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЪЛКУВАНИЯ 

1. НЕК(Национална Електрическа Компания) или Преносно предприятие или 
Обществен Доставчик е юридически субект, който е лицензиран за дейността пренос на 
електрическа енергия през електропреносната мрежа , както и за дейността обществена 
доставка  на електрическа енергия.                                                  

2. Оператор на пазара – Електроенергиен търговски оператор(ЕТО), като звено от 
ЕСО ЕАД (Eлектроенергиен Системен Оператор), извършващ регистрацията на 
търговските участници на пазара на електрическа енергия и отговарящ за 
регистрацията на Дневните товарови графици и цялото администриране на свободния 
пазар на електрическа енергия.   
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3.  Договор е настоящия документ, включително неговите приложения и 
допълнителни споразумения, съгласувани и подписани от Страните. 

4.  Договорна цена е цената за мегават час активна електрическа енергия, която не 
включва мрежовите такси за пренос, достъп,  разпределение, акциз, зелена енергия, 
ДДС и  всички други законово въведени от компетентните органи.                         

5. Договорено количество, изразено в MWh, е количеството електрическа енергия, 
договорено между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Приложение №1. 

6.    Период на сетълмент е период от 60 минути, който започва на кръгъл час. 

7. Мощност, изразена в MW, е средната мощност, потребена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
измерена чрез средствата за измерване в точката на доставяне на обектите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към преносната и/или разпределителните мрежи за интервал от 1 час, 
започвайки в началото на всеки час. 

8. Дневен график или Дневен товаров график означава графика на доставка, 
предложен на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно Приложение №1.  

9. ПТЕЕ са Правилата за търговия с електрическа енергия, приети от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 91, ал. 2 от Закона за 
енергетиката. 

10. ПУЕС са Правилата за управление на електроенергийната система, приети от 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 83, ал. 1, т. 4 от 
Закона за енергетиката. 

11. САТЕЕ е Система за администриране на търговията с електрическа енергия. 

12. Пренос е транспортиране на електрическа енергия през преносната и/или 
разпределителните мрежи. 

13. Достъп е правото да се пренася електрическа енергия през преносната и/или 
разпределителните мрежи. 

Всички други 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 над цифровото.  

  РАЗДЕЛ ХIV. БАНКОВИ СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

   Името на банката, адресът и банковата сметка на Изпълнителя, по която ще се 
извършват плащания по този договор са:  

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

   

 РАЗДЕЛ ХV. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1 

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

Настоящият Договор е съставен в два еднакви екземпляра - по един за всяка страна. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

         

проф. д-р инж. Ст. Братоев: ...............................  ......................................... 
             

Изпълнителен Директор на     .................................................. 

„Метрополитен” ЕАД     ..................................................
  

 

 

 

 


