Договор за пренос
№.................../................

Днес, . . . . . . . . . . . , в гр. София, между
„Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), регистрирано в
Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седалище и
адрес на управление: 1618 гр. София, бул. „Цар Борис III” № 201, Столична община
– район Витоша, представлявано от Ангелин Цачев – изпълнителен директор и
наричано по-долу НЕЗАВИСИМ ПРЕНОСЕН ОПЕРАТОР (НПО) от една страна,
и
............................................................................., с ЕИК ............................. в Търговския
регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление:
...............................................................................................................................................,
представлявано
от
....................………....................................................................,
наричано по-долу ПОЛЗВАТЕЛ, от друга,

на основание чл. 13, ал. 1 от Правила за търговия с електрическа енергия, наричани
по-нататък Правилата и с чл.104 от Закона за енергетиката се сключи настоящият
договор.

Чл. 1 ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1) НПО предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ услугата пренос на електрическа енергия
през електропреносната мрежа, а ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща на НПО цена за
предоставения пренос през електропреносната мрежа върху потребеното от
обектите си количество електрическа енергия.
(2) Ползването на преносната мрежа се планира, координира, осъществява и
контролира в съответствие с действащите Правила и Наредби и се уточнява
непрестанно между оперативния персонал на ПОЛЗВАТЕЛЯ и НПО чрез графиците
за доставка и производство, както и останалите експлоатационни характеристики и
граници в съответствие с този договор.
(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да осигури с резервно захранване енергийните си
обекти така, че да се запази тяхната работоспособност до възстановяване на
нормалното захранване след тежки аварийни събития, съпроводени със загуба на
захранващо напрежение на системите за управление и телекомуникационните
устройства в съответствие с чл. 130 от ПУЕЕС.
(4) В съответствие с чл. 62, ал. 3 от ПУЕЕС, НПО определя в Приложение № 1
към договора за всеки един от обектите на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за които се пренася
електрическа енергия по този договор, максимално допустимата мощност, която
може да бъде вкарана във/или съответно изкарана от всеки възел на преносната
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мрежа през всеки период,
електроенергийната система.

за

да

не

бъдат

нарушени

показателите

на

Чл. 2 СРОК НА ДОГОВОРА
/1/ Договорът е със срок на действие до края на календарната година, през
която е сключен и поражда действие от датата на неговото подписване от страните.
/2/ Договорът автоматично се продължава и за всяка следваща календарна
година, в случай че никоя от страните не е поискала писмено неговото прекратяване
до 30-ти ноември на съответната календарна година.
I. ОБЩИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
Чл. 3
/1/ За всички обекти на ПОЛЗВАТЕЛЯ, присъединени към
електропреносната мрежа преди влизането в сила на Наредбата за присъединяване
към преносната и/или разпределителните електрически мрежи на производители и
потребители(ПМС № 76 от 9.05.2000 г., ДВ, бр. 40 от 2000 г.), за максимално
допустимата мощност на обекта се приема размерът на работната мощност, указан
в документ за разрешение на мощност от съответния клон на „Национална
електрическа компания” ЕАД или в договора за продажба на електрическа енергия.
/2/
За
всички
обекти
на
ПОЛЗВАТЕЛЯ,
присъединени
към
електропреносната мрежа след влизането в сила на Наредба за присъединяване
към преносната и/или разпределителните електрически мрежи на производители и
потребители (ПМС №76 от 9.05.2000г., ДВ бр. 40 от 2000г.), които са сключили
договори за присъединяване, за максимално допустимата мощност на обекта се
приема размерът на предоставената мощност в договора за присъединяване.
/3/ За обекти на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за които няма документи, удостоверяващи
искани и предоставени или договорени технически характеристики и параметри за
вече присъединени обекти към електропреносната мрежа, НПО определя размерът
на максимално допустимата мощност за обекта, която може да бъде вкарана в/или
съответно изкарана от мястото на доставка през всеки период, така че да не бъдат
нарушени показателите на електроенергийната система.
/4/ Максимално допустимата мощност, която може да бъде вкарана в/или
съответно изкарана от мястото на доставка през всеки период, така че да не бъдат
нарушени показателите на електроенергийната система, се указва в Приложение №
1.
/5/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да подаде искане за увеличаване или
намаляване на определената по ал. 4 мощност от НПО.
/6/ НПО контролира определената в Приложение № 1 максимално
допустимата мощност, като в случаите на неспазване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ
има право да ограничи мощността на централата до размера на максимално
допустимата мощност. НПО не дължи компенсации на ПОЛЗВАТЕЛЯ в такива
случаи.
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Чл. 4 /1/ Присъединяване на нов обект на ПОЛЗВАТЕЛ към преносната мрежа,
както и увеличение на необходимата предоставена мощност на присъединен обект
се допуска, ако:
1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е изпълнил изискванията, посочени в Наредбата за
присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните електрически мрежи;
2. са изпълнени техническите, проектните и експлоатационните изисквания,
посочени в действащата нормативна уредба;
3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е сключил договор за присъединяване с НПО.
4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е прехвърлил на НПО собствеността на съоръженията за
присъединяване.
Чл. 5 ПОЛЗВАТЕЛЯТ представя еднолинейни схеми на собствените си
електрически уредби (Приложение № 4), неразделна част от настоящия договор.
Чл. 6 Обектите на ПОЛЗВАТЕЛЯ трябва да отговарят на техническите
изисквания за присъединяване, определени в действащите Правила за управление
на електроенергийната система.
II.ЦЕНИ
Чл. 7 /1/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ ежемесечно заплаща на НПО цена за пренос през
електропреносната мрежа на база потребена електрическа енергия по цени,
утвърдени с решение на КЕВР за съответния регулаторен период.
/2/ НПО определя размера на потребената електрическа енергия по ал. 1 на
основание данните от средствата за търговско измерване, собственост на НПО.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8 /1/ Всяка от страните се задължава да опазва намиращите се на нейна
територия електрически съоръжения и/или инсталации, на които ползвател или
собственик е другата страна, да не допуска по трасетата на кабелните и въздушните
електропроводи изграждането на постройки и складирането на горива и материали и
да не извършва под, над и около същите изкопни работи.
/2/ Оперативните взаимоотношения между НПО и ПОЛЗВАТЕЛЯ се
определят съгласно Наредба № РД-16-57 от 28 януари 2008 г. за дейността на
операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и
на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите
уредби на потребителите и взаимно съгласуваните оперативни инструкции.
Чл. 9 НПО се задължава:
1. да осигури на ПОЛЗВАТЕЛЯ достъп до електропреносната мрежа за
пренос на електрическа енергия в рамките на допустимата от гледна
точка на сигурността на електроенергийната система пропускателна
способност на преносната мрежа и до размера на максимално
допустимата мощност;
2. да опазва от външни въздействия елементите на средствата за търговско
и за контролно измерване, ако те са монтирани на негова територия;
3. да пренася електрическа енергия при условия на равнопоставеност и при
отсъствие на дискриминация;
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4. да пренася до ПОЛЗВАТЕЛЯ електрическа енергия в съответствие с
изискванията за качество и безопасност.
Чл. 10 НПО има право:
1. Да извършва оглед на електрическите уредби, експлоатирани от
ПОЛЗВАТЕЛЯ, както и измерване на техническите им параметри чрез
своя специализирана измервателна апаратура, в случай на съмнения, че
същите могат да внасят смущения в работата на електроенергийната
система.
2. Да разпореди прекъсване или ограничаване преноса на електрическа
енергия през електропреносната мрежа до ПОЛЗВАТЕЛЯ без
предизвестие освен в предвидените в действащата нормативна уредба и
в следните случаи:
(а) когато е констатирано, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва електрическа енергия
без тя да се отчита или се отчита частично от средството за търговско
измерване;
(б) ако при проверката по т. 1 установи неизправности и несъгласувани
промени, които застрашават сигурността на електроенергийната
система или от които могат да се очакват смущения или вреди за НПО;
(в) ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълни което и да е свое задължение по
настоящия договор, ако то е довело или може да доведе до нарушаване
на техническите условия и сигурността на мрежата, или до влошаване
на условията за снабдяване на други потребители или ползватели;
(г) при решение/разпореждане на компетентен орган или юрисдикция;
(д) когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ престане да отговаря на условията за достъп до
електропреносната мрежа;
(е) при наличие на безспорни доказателства за обективни причини, поради
които преносът на електрическа енергия през електропреносната мрежа
за обектите на ПОЛЗВАТЕЛЯ е станал невъзможен;
(ж) ПОЛЗВАТЕЛЯТ не изпълни задължението си за представяне на
гаранционни обезпечения в срок или за увеличаване или
възстановяване на техния размер;
3. Да прекъсне или ограничи с 3-дневно писмено предизвестие преноса на
електрическа енергия през електропреносната мрежа до ПОЛЗВАТЕЛЯ
освен в предвидените в действащата нормативна уредба и в следните
случаи:
(а) забавено плащане от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на дължими към НПО
суми, включително и свързани с участието му на пазара на
електрическа енергия;
(б) неизпълнение от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на задълженията му по
настоящия договор;
(в) неизпълнение от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ на инструкции и
предписания, дадени му от НПО;
(г) когато е бил възпрепятстван достъпът на упълномощени лица на НПО
до електрическите съоръжения на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
4. На безпрепятствен достъп по всяко време до всички елементи на
системите за търговско измерване на електрическа енергия, разположени
в обекти, които са собственост на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за всички дейности по
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тяхното обслужване, включително и за монтаж и демонтаж на елементи,
собственост на НПО.
Чл. 11 Във всички случаи, в които НПО е прекъснал или ограничил преноса на
електрическа енергия през електропреносната мрежа вследствие на причини, за
които ПОЛЗВАТЕЛЯ отговаря, НПО възстановява преноса до края на работния ден,
следващ деня, в който са били кумулативно налице следните предпоставки:
(а) отстранена е причината, наложила ограничението или прекъсването;
(б) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил всички необходими разходи за
възстановяването на преноса;
(в) ПОЛЗВАТЕЛЯТ е декларирал писмено наличие на условията за
обезопасено включване.
Чл. 12 ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право:
1. Да получава услугата пренос през електропреносната мрежа за
доставяните му количества електрическа енергия.
2. Да поиска от НПО да организира извършването на проверка или
метрологична експертиза на средствата за търговско измерване по
реда на Закона за измерванията.
3. Да инсталира собствен източник за резервно захранване при спазване
на определените от НПО задължителни технически условия.
Чл. 13 ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава:
1. Да ползва мрежата съгласно максимално допустимата за всеки от
обектите му мощност, действащите технически изисквания и по
утвърдена от КЕВР цена за предоставената мрежова услуга - пренос на
електрическа енергия през електропреносната мрежа.
2. Да опазва от външни въздействия измервателните устройства и
технически средства, ако те са монтирани в собствения му/ползвания от
него имот, да не извършва техническа намеса в тяхната работа и да не
използва електрическа енергия без тя да се отчита от средствата за
търговско измерване.
3. Да предостави на НПО електрически схеми на захранване на
ползваните от него обекти, заедно с технологичните им характеристики
(технически данни и режим на работа).
4. Да изпълнява инструкциите и предписанията, дадени му от НПО,
писмено или устно, по телефона, факса, или по електронен път.
5. Да заплаща в срок дължимите суми за пренос на електрическа енергия
през електропреносната мрежа.
6. Да инсталира, монтира и поддържа всички електрически съоръжения
след мястото на доставка, използвани от него за снабдяване с
електрическа енергия в съответствие с установените нормативно и в
обичайната практика технически правила и норми и да спазва
оперативната дисциплина.
7. Да инсталира, въведе в действие и поддържа в техническа изправност
за своя сметка техническите средства за защита и противоаварийна
автоматика (релейна защита, автоматика за автоматично повторно
включване - АПВ, автоматично честотно разтоварване - АЧР,
автоматично честотно отделяне - АЧО, средства за диспечерско и
технологично управление на енергийната система и други), по
предписание на НПО и да осигури за своя сметка помещения,
захранване и климатизация на тези средства.
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8. Да реализира настройките и режима на работа на техническите
средства за защита и противоаварийна автоматика, зададени от НПО.
9. За нуждите на управлението на електроенергийната система да осигури
посочените от НПО технически средства и комуникационни
възможности (телефон, факс, електронен адрес, телеизмерване и
телесигнализация, условия за отчитане от разстояние на средствата за
търговско измерване).
10. При извършване на ремонт, реконструкция и/или модернизация на
електрическите си уредби и съоръжения, налагащи прекъсване на
снабдяването с електрическа енергия или изменение на условията за
ползване на мрежата, да съгласува предварително същите с НПО или
незабавно да го уведомява за наложителни такива промени, във връзка
с извънпланов ремонт, възникнала повреда или други непредвидими
обстоятелства.
11. При възникнало нарушение в нормалното електроснабдяване,
независимо от обстоятелствата, да информира незабавно НПО.
12. В случай че желае преносът да бъде прекъснат или ограничен, да
уведоми писмено НПО не по-късно от 14 (четиринадесет) дни
предварително,
като
изрично
посочи
дата
и
час
на
ограничението/прекъсването.
13. Да опазва намиращите се на собствения/ползвания от него имот
електрически съоръжения и/или инсталации, и да не допуска по
трасетата на кабелните и въздушните електропроводи изграждането на
постройки и складирането на горива и материали и да не извършват
под, над и около тях изкопни работи или други дейности, които
застрашават годността за работа на съоръженията и/или тяхната
цялост.
14. Да осигурява на НПО незабавен достъп до своите електрически
съоръжения за извършване на оглед, до елементите на средствата за
търговско измерване и измервателните устройства, както и до
средствата за телеизмерване и телекомуникация.
15. В случай че собствеността върху обектите по Приложение № 1 бъде
прехвърлена, да продължава да изпълнява задълженията си по този
договор до подписване на договор за пренос с новия собственик.
IV. ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ
Чл. 14 /1/ Редът и начинът на измерване на електрическата енергия се
извършва в съответствие с Правила за измерване на количеството електрическа
енергия (ПИКЕЕ).
/2/ Изграждането и поддържането на средствата и системите за търговско
измерване на електрическа енергия се извършва в съответствие с ПИКЕЕ.
/3/ НПО има право да инсталира специализирана измервателна апаратура регистратори и/или мрежови анализатори, която поддържа за своя сметка.
/4/ При поискване от страна на НПО, ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да му осигури
незабавен достъп до средствата за търговско измерване.
/5/ НПО, посочва местата на монтиране на средствата за търговско измерване
на количествата електрическа енергия за всеки обект поотделно.
/6/ Количествата електрическа енергия, за които ПОЛЗВАТЕЛЯТ дължи
плащане по този договор, се определят чрез показанията на средствата за търговско
измерване, посочени в Приложение №2 и се посочват в месечни протоколи/справки
за измерването.
Договор за пренос с производител на електрическа енергия

6/14

/7/ Изчислителните схеми, по които се определят количествата
отдадена/потребена електрическа енергия, се описват с формули и обяснителна
записка (ако е необходимо).
/8/ Месечните протоколи/справки се изготвят от НПО и се представят на
ПОЛЗВАТЕЛЯ ежемесечно. При неявяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ, възражения при
подписването и/или при отказ от негова страна да подпише протоколите/справките
по този член, съставените от НПО протоколи/справки са обвързващи за страните.
/9/ Отчетният период по този договор е от 00:00 часа на първия ден до 24:00
часа на последния ден от месеца.
/10/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да въздейства, преустройва, ремонтира или
да заменя елементите на системите за търговско измерване на електрическата
енергия.
/11/ По желание на ПОЛЗВАТЕЛЯ и за негова сметка, при техническа
възможност и след съгласуване с НПО, ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да изгради системи за
контролно измерване, отделни от търговските, в местата на търговско измерване,
като използва отделни намотки на токовите трансформатори, както и отделни вериги
на напреженовите трансформатори. Средствата за контролно измерване не могат
да бъдат с по-лоши метрологични показатели от средствата за търговско измерване.
При повреда на средствата за търговско измерване, установено с двустранен
протокол, данните от контролните електромери могат да се използват за целите на
плащане на дължимите суми за услугата пренос.
/12/ В случай, че елементи на системите за търговско измерване са монтирани
на територията на ПОЛЗВАТЕЛЯ, същият следва да информира по факс и телефон
НПО за повреди и прекъсване на работата им в срок до 8 часа след възникването на
повредата.
/13/ При смяна, заличаване или монтиране на елемент от средствата за
търговско измерване, се съставя протокол между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НПО.
/14/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право да поврежда и/или унищожава пломба, знак
или друго контролно приспособление, поставени от НПО или от други оторизирани
лица.
/15/ Всички пломби, знаци или други контролни приспособления, поставени
върху елементите за търговско и контролно измерване от НПО или от други
оторизирани лица, се описват в констативни протоколи, подписани между страните
по настоящия договор.
Чл. 15 /1/ В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е поискал проверка на елементите на
средствата за търговско измерване и те не отговарят на техническите и
метрологични характеристики, съгласно действащото законодателство, разходите по
поисканата проверка са за сметка на НПО.
/2/ В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е поискал проверка на елементите на
средствата за търговско измерване и те отговарят на техническите и метрологични
характеристики, съгласно действащото законодателство, разходите по поисканата
проверка са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
/3/ Всяка техническа проверка на средствата за търговско измерване и всяка
смяна или промяна на параметризиращата програма на електромерите се извършва
в присъствието на ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен в случаите когато въпреки уведомяването
той не изпраща свои представители, като се съставя протокол за направените
констатации и изменения.
/4/ Ако при проверката по предходната алинея или при проверка по реда на
Закона за измерванията и по реда на Правила за измерване на количеството
електрическа енергия се установи неправилно и/или неточно измерване и/или
изчисляване на пренесените количества електрическа енергия, двете страни
изготвят протокол за действително пренесените количества електрическа енергия,
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по периоди на действие на утвърдените от КЕВР цени, на база техническите
констатации и информацията за всички величини и събития, регистрирани от
средствата за търговско измерване и спомагателните устройства.
/5/ Във всички случаи на неизмерване, неправилно и/или неточно измерване
на пренесените количества електрическата енергия, се подписва протокол между
страните, в който НПО определя и съгласува количествата с ПОЛЗВАТЕЛЯ. НПО
коригира сметката на ПОЛЗВАТЕЛЯ най–много до датата на последното отчитане,
което е прието от ПОЛЗВАТЕЛЯ без възражения с протокола/справката по чл. 14,
ал. 6.
/6/ ПОЛЗВАТЕЛЯТ подписва протокола по ал. 4 и 5 в срок от 3 (три) работни
дни от предоставянето му от НПО, но не по-късно от четвъртия ден на месеца,
следващ отчетния, когато протоколът се отнася за отчетния месец.
/7/ При неявяване на ПОЛЗВАТЕЛЯ и/или при отказ от негова страна да
подпише протокола по този член, съставеният от НПО протокол е обвързващ за
страните.
/8/ Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ чрез своите съоръжения пренася електрическа
енергия до други потребители, същата се приспада от количествата на
ПОЛЗВАТЕЛЯ, като цената по чл. 7, ал. 1 се дължи за разликата.
V.ФАКТУРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 16 /1/ НПО издава фактури за дължимите суми по чл. 7, ал. 1.
/2/ Фактурите по ал. 1 се издават ежемесечно от НПО въз основа на
справка/данни за измерени количества електрическа енергия по показания на
средствата за търговско измерване, за всеки отчетен календарен месец с дата
последният ден на месеца и се изпращат на ПОЛЗВАТЕЛЯ по факс/по електронна
поща/e-фактура не по-късно от 5-то /пето/ число на месеца, следващ отчетния.
/3/ Оригиналът на фактурата се изпраща по пощата с обратна разписка,
освен в случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е съгласил да получава електронна
фактура
Чл. 17 Срокът за плащане на задълженията на ПОЛЗВАТЕЛЯ по издадена от
НПО фактура е до 10 /десето/ число на месеца, следващ отчетния, като
неполучаването на фактурата в оригинал не освобождава ПОЛЗВАТЕЛЯ от
задължението му да заплати сумите по нея в договорения срок.
Чл. 18 Плащанията се извършват чрез банков превод с платежно нареждане
по банкова сметка на НПО, посочена във фактурата по чл. 16.
Чл. 19 При получаване на фактурата ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да я оспори в
срок от 10 работни дни, за което писмено уведомява насрещната страна, като
оспорването няма отлагащо действие върху срока за плащане по фактурата.
Чл. 20 В случай, че НПО приеме оспорването по предходната алинея, той
издава дебитно/кредитно известие до края на месеца, в който е прието
оспорването, и го изпраща на длъжника по факс или електронна поща.
Оригиналите на дебитните/кредитните известия се изпращат по пощата с
обратна разписка, освен в случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ се е съгласил
да получава електронна фактура.
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Чл. 21 Задълженията по издадените дебитни/кредитни известия се заплащат в
срок от 5 (пет) дни от датата на получаването им по който и да е от начините по чл.
20.
Чл. 22 Преизчисляването на задълженията трябва да бъде извършвано при
промяна на данните за измерените количества електрическа енергия със задна
дата, когато тази промяна се дължи на неточности при отчитане, обработка и
валидиране на информацията от средствата за търговско измерване, прилагане на
процедура за заместване на данни или изменения в нормативната уредба.
Чл. 23 Промяната се извършва въз основа на протокол за коригиране на
констатираните грешки в измерването, подписан между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НПО, като
се издават съответните дебитни/кредитни известия.
Чл. 24 (1)Задължението за плащане по чл.17 се счита за изпълнено в срок, ако
цялата дължима сума постъпи по банковата сметка на НПО най-късно до 17:00 часа
в деня на падежа съгласно издадената фактура, а когато денят на падежа е
неработен ден - до 17:00 часа на първия следващ работен ден.
(2) Задължението за плащане по чл.21 се счита за изпълнено в срок, ако цялата
дължима сума постъпи по банковата сметка на НПО най-късно до 17:00 часа в деня
на падежа, а когато денят на падежа е неработен ден - до 17:00 часа на първия
следващ работен ден.
Чл. 25 При нареждане на дължимите суми, страната, извършваща плащането,
задължително посочва основанието за плащане.
VI. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл. 26 /1/ При подписване на договора, за обезпечаване на задълженията по
чл. 7, ПОЛЗВАТЕЛЯТ предоставя обезпечение в полза на НПО под формата на
паричен депозит по сметка на НПО или неотменяема и безусловна банкова
гаранция, издадена по образец на НПО за съответната календарна година и със
срок на валидност до 31 януари на следващата календарна година, представляващ
Приложение № 7 към настоящия договор.
/2/ Размерът на гаранционното обезпечение се определя от НПО на
база най-голямото месечно количество енергия, потребено от ПОЛЗВАТЕЛЯ за
последните 12 месеца, умножено по действащата цена за пренос, утвърдена от
КЕВР, с включен ДДС, по коефициент 1,5.
/3/ В случай, че срокът на договорът бъде продължен, ПОЛЗВАТЕЛЯТ
се задължава до 15-то число на м. декември на съответната година да предостави
ново обезпечение на своите задължения за следващата календарна година.
/4/ При нарастване на потребяваните количества спрямо базата по ал. 2
ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да увеличи размера на гаранционното обезпечение в
изискуемия размер до три работни дни от съответното уведомление на НПО.
/5/ При забавано изпълнение на задълженията за плащане по този
договор, НПО усвоява депозита, или банкова гаранция до размера на
главницата, неустойката за забава и такси и разноски по усвояването, за което
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информира последващо ПОЛЗВАТЕЛЯ с писмо по факс или по електронна
поща.
/6/ НПО няма задължение да оттегли отправено искане за усвояване на
банкова гаранция, ако преди неговото удовлетворяване получи плащане от
ПОЛЗВАТЕЛЯ. При оттегляне всички такси и разноски във връзка с искането за
усвояване на банковата гаранция и възстановяване на платената сума са за сметка
на ПОЛЗВАТЕЛЯ.
/7/ В срок от 3 /три/ работни дни от уведомлението за ефективно
усвояване на банковата гаранция или депозита ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да
възстанови обезпечението в изискуемия размер.
/8/ В случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заплати дължимата сума в
срок, не предостави гаранционно обезпечение или не възстанови/актуализира
гаранционното обезпечение съгласно изискванията на НПО, НПО има право да не
валидира графици за доставка, известени съгласно ПТЕЕ, считано от деня на
неизпълнение, както и да ограничи и/или преустанови преноса на електрическа
енергия.
VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 27 /1/ При забавено изпълнение на парични задължения по този договор,
неизправната страна дължи на изправната неустойка за забава в размер на 0,05 %
върху стойността на просроченото плащане за всеки ден на забавата до деня на
реално изплащане на дължимата сума.
/2/ Когато преведената сума по предходната ал. 1 не е достатъчна да
покрие лихвите и главницата, първо се погасяват лихвите.
VIII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 28 НПО носи отговорност само за преките и предвидими вреди при
изключване на пропуснатите ползи, произтичащи от неправомерно преустановяване
или ограничаване на преноса, в случаите когато тези вреди са причинени от негова
умисъл или груба небрежност на негови служители.
Чл. 29 В случаите, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ е допринесъл за настъпване на
вредите, отговорността по горния член се намалява съответно.
Чл. 30 НПО не носи отговорност за вреди при ограничаване или
преустановяване на преноса, когато това е извършено в изрично предвидените от
закона случаи или в хипотезите, посочени в този договор, ако е изпълнил
задължението си за предизвестяване, в случаите, когато такова се изисква, или при
непреодолима сила, или при наличие на някое от следните обстоятелства:
(а) техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения,
експлоатирани от ПОЛЗВАТЕЛЯ;
(б) възникване или предотвратяване на аварии, когато авариите
възникнали поради причини, за които ПОЛЗВАТЕЛЯТ отговаря;

са

(в) аварийни състояния в електрическите уредби и съоръжения на външни
потребители, които се снабдяват с електрическа енергия от ПОЛЗВАТЕЛЯ;
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(г) неправилни и/или несвоевременни действия на персонала, обслужващ
електрическите уредби и съоръжения на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
(д) неосигурени от ПОЛЗВАТЕЛЯ квалифициран персонал за обслужване на
електрическите му уредби и съоръжения и резервни електрически
захранвания на обектите му;
(е) когато електрическите съоръжения и консумиращи устройства на
ПОЛЗВАТЕЛЯ изискват защита от пренапрежения, и тя не е осигурена;
(ж) когато на електрическите съоръжения и инсталации на ПОЛЗВАТЕЛЯ не е
извършвана периодична проверка и профилактика съгласно изискванията
за техническа експлоатация;
(з) неизпълнение на диспечерски разпореждания, инструкции и предписания
на НПО;
(и) опасност от нанасяне на значителни материални вреди на
електропреносната система, съответно на мрежата или на потребителите;
(к) опасност от наднормени замърсявания
предложение на компетентните органи;

на

околната

среда

-

по

(л) умишлени действия на трети лица и/или действия на животни;
(м) неизпълнение в срок на паричните задължения по този договор;
(н) непредставяне в срок на обезпеченията по този договор или неспазване на
срока за тяхното актуализиране.
Чл. 31 ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, нанесени на НПО, в
следните случаи:
(а) несъгласувана с НПО промяна на схемата на свързване на електрическите
съоръжения;
(б) при извършване на оперативни действия, несъгласувани с НПО, довели до
нарушаване на нормалната работа на ЕЕС;
(в) при нарушаване на нормалното електроснабдяване на трети лица;
(г) когато снема или поврежда средство за търговско измерване, знак, пломба
или друго контролно приспособление, поставено от НПО;
(д) използване на неизправни или необезопасени електрически уредби, мрежи
и инсталации;
(е) инсталира собствен източник за резервно захранване без да уведоми
писмено НПО, използва неизправни или необезопасени електрически
уредби, мрежи и инсталации;
(ж) при самоволно възстановяване
прекъсване от НПО и др.

на

захранването,

след

извършено

(з) За случаите по чл. 3, ал. 6, НПО санкционира ПОЛЗВАТЕЛЯ за
надвишеното количество електрическа енергия по 200% от цената за
недостиг на балансиращия пазар за съответния период на сетълмент.
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Чл. 32 В случаите на причинени материални щети, увредената страна е
длъжна в срок до 2 (два) дни от тяхното настъпване или констатиране да уведоми
другата страна.
Чл. 33 В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаване на уведомлението
по чл. 32, другата страна е длъжна да изпрати свой представител за съставяне на
констативен протокол за нанесените щети.
Чл. 34 Пострадалата страна губи правото си на обезщетение, ако не спази
срока по чл. 32 или не даде достъп до ползваните от нея съоръжения/обекти на
представителя по чл. 33.
Чл. 35 При непостигане на съгласие относно съдържанието на констативния
протокол или стойността на нанесените щети, спорът се разрешава по реда на
раздел XII.
IX. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАИТЕ НА НЕПРЕОДОЛИМА
СИЛА
Чл. 36 Страните не носят отговорност, когато частичното или пълно
неизпълнение на задълженията им се дължат на непреодолима сила.
Обстоятелства на непреодолима сила са непредвидени и непредотвратими събития
или комбинация от събития с извънреден характер, извън контрола на страните,
възникнали след сключването на Договора, включително без ограничение: война,
саботаж, въстания, революция, бунт, терористични актове, експлозия, пожар,
въздействие на околната среда върху електрически уредби и съоръжения по-големи
от оразмерителните по проект, природни бедствия (наводнения, земетресения,
мълнии, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на
земни маси, заледявания, обледявания и др.), промяна в законодателството, акт със
задължителен характер, издаден от компетентен административен орган, съд или
юрисдикция и др.
Чл. 37 При наличието на обстоятелства на непреодолима сила, страните се
задължават взаимно да се уведомяват във възможно най-кратки срокове за
началото на обстоятелствата, освен в случаите, в които насрещната страна е знаела
или е била длъжна да знае за настъпването и последиците от Форсмажорно
обстоятелство, както и да положат всички необходими усилия за намаляване или
предотвратяване на вредите и последствията от тези обстоятелства.
Чл. 38 В случай, че страната, позоваваща се на непреодолима сила, не
изпрати уведомлението за началото на обстоятелствата по чл. 37, когато по силата
на същия последното е било необходимо и, страната губи правото си да се позовава
на непреодолима сила.
Чл. 39 Докато трае непреодолимата сила изпълнението на задълженията на
страните се спира.
Чл. 40 В случай, че непреодолимата сила продължи повече от 180 (сто и
осемдесет) дни, всяка от страните има право да прекрати отношенията по този
договор.
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X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 41 Този договор може да бъде прекратен освен в предвидените от закона
случаи и:
1. По искане на ПОЛЗВАТЕЛЯ с 14 (четиринадесет) дневно писмено
предизвестие, освен в случаите по чл. 13, т. 15.
2. Едностранно от всяка от страните с 10 (десет) дневно писмено
предизвестие в случай, че обстоятелства на непреодолима сила,
продължат повече от 180 (сто и осемдесет) дни;
3. По реда на чл. 2, ал. 2.
XI. НАЧИН ЗА КОМУНИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 42 Всяка от страните посочва съответни лица за оперативни контакти,
заедно със съответните адреси, телефонни номера, факсове и e-mail адреси.
Чл. 43 Страните се задължават незабавно да се информират за всяка промяна
на данните по чл. 42, както и при промяна на данните по съдебната регистрация,
банкови сметки и други обстоятелства, които са от значение за изпълнението на
задълженията им по този договор.
Чл. 44 /1/ Освен в случаите, когато в този договор и в приложимата
нормативна уредба изрично е предвидена друга форма, всички съобщения между
страните трябва да бъдат извършени в писмена форма и предадени лично или
изпратени чрез писмо, факс или електронна поща на адресите, посочени по реда на
този раздел. Съобщението, ще се счита за връчено:
(а) при лично получаване - с подписването му от упълномощеното лице за
контакти;
(б) в случай на изпращане с писмо - от датата, посочена в обратната разписка;
(в) в случай на изпращане по факс - при получаване на потвърждение за
получаване от факсовия апарат на получателя, ако съобщението е
получено в работен ден до 17:00 часа, а в противен случай на първия
работен ден, следващ деня на изпращането му;
(г) в случай на изпращане по електронната поща - след приемане на
съобщение от компютъра на получателя, ако съобщението е получено в
работен ден до 17:00 часа, а в противен случай на първия работен ден,
следващ деня на изпращането му.
/2/ Срокът на предизвестията и уведомленията започва да тече от
момента на получаването им при спазване на разпоредбите на Гражданския
процесуален кодекс.
/3/ При липса на писмени уведомления по настоящия договор, в
случаите, когато такова се изисква, изправната страна не носи отговорност за
настъпили вреди.
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XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 45 Страните се съгласяват всички спорове, породени от този договор или
отнасящи се до него, включително спорове, отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване
празнота в договора или приспособяването му към нововъзникналите
обстоятелства, както и противоречия, претенции или различия, произтичащи от или
във връзка с настоящия договор, да бъдат отнасяни за разрешаване до
компетентния съд в гр. София.
XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46 Настоящият договор се подчинява и тълкува в съответствие с правото
на Република България.
Чл. 47 Всички изменения и допълнения на настоящия договор се извършват
единствено в писмена форма.
В УВЕРЕНИЕ НА ГОРНОТО, страните подписаха настоящия договор в два
оригинални екземпляра на български език, по един за всяка от тях.
Приложения, неразделна част от договора:
Приложение № 1 - Технически данни на обектите на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
Приложение № 2 - Списък на средствата за търговско
количествата електрическа енергия;
Приложение № 3 - Списък на свързващи
системата на НПО;

и

преносни

измерване

съоръжения

на
към

Приложение № 4 - Еднолинейни схеми;
Приложение № 5 - Лица за контакти на ПОЛЗВАТЕЛЯ;
Приложение № 6 - Лица за контакти на НПО;
Приложение № 7 - Образец на банкова гаранция
ЗА ЕСО ЕАД:

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

....................................................
АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

.........................................
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Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ОБЕКТИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ НА
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Номер

Наименование на обекта

Инсталирана
мощност

Максимално допустима
активна мощност, която може
да бъде вкарана от
Ползвателя в мястото на
доставка

/MW/

/MW/

1.
2.
3.
4.

ЗА ЕСО ЕАД:

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

………………..............................................

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

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

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

Приложение № 3

СПИСЪК НА СВЪРЗВАЩИ И ПРЕНОСНИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ
СИСТЕМАТА НА НПО

Номер

Наименование на обекта

Диспечерски наименования на изводите,
захранващи обекта

ЗА ЕСО ЕАД:

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

……………..............…...........................

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

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

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

Приложение № 5
Име и фамилия

Длъжност

Телефон

Факс

Електронен
адрес

...........................................................................................................
/Пълно име на ползвателя/

Адрес за кореспонденция

Приложение № 6
Лица за контакт по отношение на услугите „достъп до електропреносната
мрежа” и „пренос на електрическа енергия”:
Име и фамилия
Длъжност
Телефон
Електронен адрес

Лица за контакт по отношение измерване на електрическата енергия:
Име и фамилия
Длъжност
Телефон
Електронен адрес

Лица за контакти, свързани с оперативната работа на пазара на балансираща
енергия:
Код

Име

Фамилия

Длъжност

Телефон
(код 02)

Моб.телефон

Електронен
адрес

1,2,3
2,3
4
5
5
6
6
Код
1
2
3
4
5
6

Описание
Отговорник за стопанската операция
Регистрация,
отстраняване
от
пазара
балансираща енергия
Съгласуване на договори с ЕСО
Сетълмент и фактуриране
Регистриране на графици за доставка
Регистриране на предложения и заявки

на

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
До
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД
гр. София 1618
бул. “Цар Борис III” №201
Банкова гаранция № ……..,
Платима при първо поискване в размер на ……….лв. (…………………лева)
Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД,
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304,
със седалище и адрес на управление гр. София 1618, бул. “Цар Борис III” №201
Уведомени сме от нашия Клиент /име/……………………………. , чиито
седалище и адрес на управление е ………………………, ЕИК…, (по-нататък наричан
“Клиент”), че между Вас („Електроенергиен системен оператор” ЕАД, по-нататък
наричан “ЕСО”) и нашия Клиент, предстои да бъде сключен Договор за пренос през
електропреносната мрежа.
Също така сме информирани, че при подписване на договора, нашият Клиент
следва да представи във Ваша полза банкова гаранция на стойност
..................................... лева, за да гарантира надлежното изпълнение на договорните
си задължения. Предвид гореизложеното:
1. С настоящото гарантираме изрично, неотменимо, безусловно и безрезервно на
Вас, отказвайки се от всички права на възражение и разделяне на отговорността
само за нашата страна, пълното и незабавно плащане на Вас, без прихващане или
насрещен иск, в размер на [………лв.], което се задължаваме да платим на Вас
(ЕСО) незабавно при Ваше поискване, в случай че нашият Клиент не изпълни някое
от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор за пренос през
електропреносната мрежа и независимо от валидността на този договор.
2. Приемаме като независимо и основно задължение да компенсираме Вас за всички
загуби, задължения, разходи и разноски, произтекли за Ваша сметка в резултат на:
(1) неизпълнение или непогасяване от Клиента на някое от платежните му
задължения на съответния падеж; (2) неизпълнимост, невалидност или незаконност
на някое от платежните задължения на Клиента по отношение на договора за пренос
през електропреносната мрежа, чиято обща стойност не надвишава [………лева].
Приемаме като независимо и основно задължение да платим незабавно след
получаване на вашето искане всички дължими суми по отношение на договора за
пренос през електропреносната мрежа, които не надвишават [………лева]. Всяка
дължима сума по този параграф е възстановима от нас като възникнало за нас
задължение в качеството ни на единствен или основен длъжник.
3. Тази гаранция е валидна, докато нашият Клиент не погаси всички свои
задължения, произтичащи от договора за пренос през електропреносната мрежа,
така, както е описано в същия, до изтичане на срока й, а именно до тридесет и първи
(31) януари 20… г.
4. С настоящото се ангажираме и задължаваме да платим на Вас (ЕСО), незабавно
след получаване на вашето просто писмено поискване, без оспорване или
възражения и без прихващане или насрещен иск, всяка сума до максималния размер

от (словом:_______________), която сте установили за дължима на Вас (ЕСО), в
случай че нашият Клиент не изпълни всички или някое от своите задължения според
договора за пренос през електропреносната мрежа.
5. За целите на удостоверяване писменото поискване за плащане на ЕСО трябва да
бъде представено с посредничеството на обслужващата Ви банка с потвърждение,
че положените подписи са правно обвързващи за ЕСО. Ако за целта обслужващата
Ви банка, използва сигурен SWIFT, тя трябва при всички положения да изпрати
пълния текст на искането за плащане на ЕСО и същевременно да потвърди, че
оригиналите на тези документи са изпратени до нас по специална куриерска служба.
6. Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим незабавно
след получаване на вашето поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ
размер не надвишава (словом ______________), без лихви, начисления,
допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно вашите указания, без
да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от
нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или
възражение от страна на Клиента.
7. Настоящата гаранция и компенсация е валидна до изтичане на срока й, а именно
до 31.01.20…. г., на която дата престава да бъде в сила, без обаче това да засяга
нашите задължения по нея във връзка с дължими суми към вас, възникнали и
предявени от Вас преди тази дата, които остават изцяло дължими и валидни до
пълното им погасяване.
8. Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения или връзки
между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата
гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция и компенсация,
остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил
банкрут или е в процес на ликвидация, или е разформирован, или в случай на
принудителна административна или друга уместна процедура, или ако Клиентът е
получил компенсации или прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО). Всички
условия на настоящата гаранция и компенсация остават в пълна сила, независимо
от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.
9. Настоящата гаранция и компенсация и всички произтичащи от нея положения се
ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възниквал от или във връзка
с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния съд в гр. София.
10. Настоящата гаранция може да бъде освободена и преди изтичане на
валидността й само след като получим обратно нейния оригинал, върху който бъде
отразено съгласието на ЕСО с направеното връщане.
11. С настоящото гарантираме, че сумата на тази гаранция не надвишава законово
определения лимит за нашата банка.
В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на ……………..
20...
Подпис на издателя на гаранцията:

