
Д О Г О В О Р   № 1  
за обществена поръчка с предмет 

„ ”Доставка на електрическа енергия  
   
 
           Днес, 05.07.2018 год. в гр.Стара Загора,  между: 
 
         „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР  - СТАРА ЗАГОРА”  ЕООД, със 
седалище и адрес на управление  гр. Стара Загора,  ул. „Д-р Т. Стоянович” №15, 
регистрирано в ТР на АВ с ЕИК: 000812197, Ид. № ЗДДС: BG 000812197 представлявано 
от д-р Петьо Вълчев Чилингиров - управител, наричано за краткост в договора  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от една страна  
и   
          „ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. 
София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. „Околовръстен път” № 36, ет.3, тел.: +359 29055080, 
факс: +359 29055090 вписано в ТР на АВ с ЕИК: 204821509, Инд.№ ЗДДС: BG 204821509, 
представлявано от Катя Александрова Георгиева – Управител, наричано за краткост в 
договора ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, въз основа на класиране на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с уникален номер в регистъра на 
обществените поръчки 00731-2018-0005, извършено с Решение № 92/30.05.2018г. и 
Решение №103/18.06.2018г. на Управителя на „КОЦ - Стара Загора” ЕООД се сключи 
настоящия договор за обществена поръчка, по силата на който страните се споразумяха за 
следното:   

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставката 

на активна ел.енергия за ниско напрежение съгласно техническо предложение - 
приложение №1 към договора. 

2. Прогнозното количество активна електрическа енергия, което ще се доставя 
ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа 
енергия през последните 12 месеца и прогнозата на възложителя и възлиза общо на 756 000 
kWh.  
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. Договорът има срок на действие от 01.08.2018г. до 31.07.2019г. Реалното му 
изпълнение започва от датата на потвърждение на първия график за доставка.  

2. Място на изпълнение на поръчката са обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
приложение №1 към договора. 
  

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

1.  Цената за доставка на един kWh. активна електрическа енергия за ниско 
напрежение е: 0,08320 /нула цяло нула осем три две нула/ лева без ДДС. Тази цена не се 
променя за срока на договора. 

2.  Извън тази цена ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ определените 
от компетентните органи мрежови услуги, такса „задължение към обществото“, акциз и др. 
задължителни такси, които са нормативно определени. 

Страница 1 от 5 
 



3.  В случаите на небаланси на ел.енергия те са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като в 
балансиращата група не се начисляват допълнително суми за излишък или недостиг. 

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такса за участие в балансираща група. 
5.  В цената по т.1 са включени всички разходи за изпълнение на поръчката.     
6.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща уговорената цена по банков път с платежно 

нареждане, в срок до 30 дни след отчитане на доставката със средствата за търговско 
измерване (електромери) и представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подписана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

7.  Всички плащания между страните по договора ще се извършват по банковите 
сметки, посочени в издадените фактури от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат 
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на договора. 

9.  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 на подизпълнителя. Плащането 
се осъществява 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. 

10.  Към искането по предходната точка изпълнителят представя становище, от което 
да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

11.  Възложителят има право да откаже плащане по т.9 когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

12.  Общата стойност на договора се формира от извършените плащания по т.1 и т.2 от 
този раздел. При достигане на сумата от 151 000лв. /сто петдесет и една хиляди лева/ без 
ДДС, съответно 181 200 лв. /сто осемдесет и една хиляди и двеста лева/ с ДДС той се 
прекратява предсрочно. 

13.  Максимално допустимата стойност за целия срок на договора не може да 
надвишава сумата от 151 000 лв. /сто петдесет и една хиляди лева/ без ДДС, съответно 181 
200 лв. /сто осемдесет и една хиляди и двеста лева/ с ДДС. 

14.  Плащанията за целия срок на действие на договора не могат да надвишават 
определената максимално допустима стойност. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащания по 
този договор над тази стойност.   

15.  В срока на действие на договора, Възложителят не е длъжен да усвои цялата му 
стойност. 

  
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1.1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
задълженията му по договора; 

1.2. да купува и приема доставените количества електрическа енергия в мястото на 
доставка, съгласно уговореното в настоящия договор;  

1.3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена за доставка, при условията и в 
срока съгласно настоящия договор; 

1.4. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор. 

1.5. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 
               а) невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; 
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    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; 

1.6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора; 

1.7. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както 
и ПТЕЕ, за да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическа 
енергия в мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ; 

1.2. да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в стандартна балансираща група с координатор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие; 

1.3. да регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на либерализирания пазар (при необходимост) 
и да извърши всички уведомления и регистрации произтичащи от включването/ смяната на 
доставчик, балансираща група или неин координатор; 

1.4. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента 
ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор; 

1.5. да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество 
енергия; 

1.6. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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, и др.;  

1.7. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
договор или посочени в действащото законодателство информация, данни или документи; 

1.8. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както 
и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператора на електропреносна мрежа (ОЕМ) така, че да не 
бъде отстранен от пазара на балансираща енергия; 

1.9. да носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение на дейностите, 
за които е ангажирал подизпълнители; 

1.10. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители или допълнително споразумение за тяхната  замяна в срок от 3 /три/ дни 
от сключване на настоящия договор и да предостави копие от него/тях на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок заедно с доказателство, че са изпълнени изискванията 
на чл.66, ал.2 и ал.11 от ЗОП; 

1.11. да предоставя при поискване информация за плащанията си по договорите за 
подизпълнение; 

1.12. да спазва стриктно чл.115 от ЗОП.   
2.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя почасов дневен график за доставка на електрическа 

енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 
24:00ч. за съответния ден.   

3.  Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и съобразно с 
прогнозните помесечни количества енергия изготвени и планирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в 
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава графиците за доставка пред ЕСО. 
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5.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява всички задължения (макар и непосочени в този 
договор) като търговец на ел.енергия и координатор на стандартна балансираща група и 
произтичащи от участието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в нея като непряк член съгласно 
относимите нормативна уредба и регулаторна рамка.  

6.  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 средно часовите товари и/или всички останали дейности, които биха повлияли върху 
договорното изпълнение. В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи 
ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 
длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до 3 /три/ работни дни преди възникване 
на събитието за промяна на количеството потребявана енергия и очакваната 
продължителност на събитието.  

 
VI. РЕД ЗА ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
1.  Приемането на доставката се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
2.  Приемането на доставката се удостоверява с подписване от лицата по предходната 

точка на приемо - предавателен протокол. Въз основа на него/тях веднъж месечно се 
издава фактура за извършените доставки през целия календарен месец. 

3.  Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и подизпълнителя. 

4. Измерването на доставяните количества електрическа енергия в мястото на доставка 
следва да бъде в съответствие с изискванията на действащите правила за измерване на 
количеството електрическа енергия. 

5. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 
изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

6. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор се 
определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните. 
 

VІI. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ 
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на електрическа 
енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото на доставка. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да получи и заплати договореното количество ел.енергия, 
за което не носи отговорност. 

2. При невъзможност за изпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ премине към доставка на електрическа енергия 
от друг доставчик, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща разликата между стойността на 
договорената електрическа енергия и стойността на доставената електрическа енергия от 
другия доставчик до избиране на нов доставчик. 

3. В случай на неизпълнение /пълно или частично/ на доставка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % за всеки 
час неизпълнение от цената на фактурираната електрическа енергия през предходния 
месец  в съответното място на доставка.  
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VІІI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро 
изпълнение на договора в размер на 1510 лв. в допустимата от ЗОП форма, представляваща 
1% от максимално допустимата му стойност 151 000лв. без ДДС. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи тази гаранцията и да се разпореди с нея, 
като се удовлетвори от пълния й размер при неизпълнение на което и да е от задълженията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи от договора и/или относимата към него нормативна 
уредба. Ако това е недостатъчно за възмездяването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява иск 
за разликата над този размер. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията след 31.08.2019г., въз основа на 
писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи лихва или обезщетение за времето до 
това освобождаване.  

 
IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 
1.  Договорът се прекратява: 

 а) с изтичане срока на договора; 
 б) по взаимно писмено споразумение на страните; 

в) с развалянето му по реда на чл.87 от ЗЗД; 
г) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с едноседмично предизвестие, ако не е в 

състояние да изпълнява своите задължения поради непредвидени обстоятелства. В този 
случай се уреждат финансовите взаимоотношения между страните за извършените от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора; 

д) със спиране, отнемане или прекратяване  на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
като търговец на ел.енергия по чл.39 от Закона за енергетиката; 

е) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие при възникване на обстоятелствата по 
чл.118 ЗОП или по чл.119, ал.2 ЗОП; 

ж) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, когато въз основа на неверни данни от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приложено изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и е 
сключен договор с него. В този случай не се връща гаранцията за изпълнението му, не се 
заплащат извършените дейности, а получените плащания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подлежат 
на незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Във всички случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи компенсации и обезщетения.  

2.  Възникналите спорове между страните се уреждат чрез взаимни преговори между 
тях. При непостигане на споразумение, те решават спора по съдебен ред. 

3.  За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Неразделна част от договора е Приложение №1 – техническо предложение на 
Изпълнителя. 

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
„КОЦ - Стара Загора” ЕООД                             „ХИДРОЕНЕРДЖИ ТРЕЙД” ЕООД 
 
Управител:  / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД                     Управител:   / п / съгл. чл.2 и чл.23 от ЗЗЛД 
               /д-р П. Чилингиров/                                                           / К. Александрова / 
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