ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП
№................................./................
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:
гр. София 1618, 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
..............................................................................................., регистрирано в Търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК ................................., със седалище и адрес на
управление.................................................................................................., притежаващо лицензия за
производсвто на електрическа енергия № ……................................./……………., представлявано
от ............................................………………………………………………......., наричано долу
ПРОИЗВОДИТЕЛ, от друга,
на основание чл. 30, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), се сключи
настоящият договор.
Раздел I
Предмет на договора
1.1. НПО предоставя на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ гарантиран достъп до електропреносната мрежа
при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от
Закона за енергетиката, за доставка на електрическа енергия на обществения доставчик, на
свободния пазар и на пазара на балансираща енергия, а ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава да
ползва електропреносната мрежа при условията, посочени в одобрените от ДКЕВР Общи
условия по чл. 30 от ЗЕВИ и този договор.
(2) Когато мощността на произвежданата от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ електрическа енергия е помалка от тази за собствените му нужди, НПО осигурява захранването му, а ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ
купува доставената му електрическа енергия по друг договор.
Раздел IІ
Срок на договора
2.1. 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.
2.2. 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.
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Раздел IІІ
Оперативни взаимоотношения
3. Оперативните взаимоотношения между НПО и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ се определят съгласно
Наредбата за дейността на операторите на преносната и разпределителни мрежи и на
оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и взаимно съгласуваните
оперативни инструкции, указани в приложение към договора.
Раздел IV
Планирани количества
4. Планираните количества електрическа енергия, които ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ съгласно
условията на Правилата за управление на електроенергийната система предвижда да произведе
на годишна и месечна основа се посочват в приложения към този договор.
Раздел V
Обезпечения
5.1. При подписване на договора ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ предоставя гаранционно обезпечение,
определено по реда на чл. 33 от Общи условия на договорите за достъп до електропреносната
мрежа на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници под формата на
неотменяема и безусловна банкова гаранция, издадена по приложения образец и със срок на
валидност до края на съответната календарна година или паричен депозит по сметката на НПО.
5.2. В случай, че срокът на договора бъде продължен по условията на т. 2.2,
ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава преди изтичането на валидността на обезпечението по т. 5.1
да предостави ново обезпечение на своите задължения за следващата календарна година.
Раздел VI
Ред и условия за разваляне на договора
6. Този договор може да бъде развален освен в предвидените от закона случаи и:
6.1. по искане на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие;
6.2. 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;
Раздел VІI
Приложимо право и решаване на спорове
7.1 Всеки спор по прилагането и изпълнението на този договор, неговото нарушаване,
прекратяване или действителност ще се отнася до компетентните съдилища в Р. България.
7.2 При прилагане, определяне и тълкуване на правата и задълженията по този договор се
прилага действащото българско законодателство.
Раздел VIII
Други
8.1 За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат одобрените от КЕВР Общи
условия на договорите за достъп до електопреносната мрежа на производители на електрическа
енергия от възобновяеми източници, като при противоречие се прилага предвиденото в общите
условия.
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8.2 Всяка разпоредба на този договор е отделна от другите и ако една или повече стане или бъде
обявена за нищожна, недействителна или незаконна или по някакъв начин не е разрешено да се
изпълнява, това няма да засегне валидността и законността на другите и страните ще положат
усилия да ги заменят с нова/и разпоредби, която/които да бъдат в съответствие със законите в
Република България.
8.3 ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ няма право да бъде заместен по този договор или по някакъв начин да
прехвърли част или всички права и/или задължения по него или по друг начин да се освободи от
изпълнението му без предварително писмено съгласие от страна на НПО.
8.4 Освен ако не е разрешено от закона, НПО няма право да бъде заместен по този договор или
по някакъв начин да прехвърли част или всички права и/или задължения по него.
8.5 В случай че се наложи преструктуриране на НПО в изпълнение на български закон,
неговите задължения ще се изпълняват от дружествата правоприемници.
8.6 (1) Всяко предложение или съобщение между страните следва да бъде в писмена форма,
предадено лично или по пощата или факс. Съобщение, изпратено по факс се смята за предадено,
ако регистриращото устройство на телекса или на факса го удостовери.
(2) Оперативните нареждания или автоматичните задания се съобщават съгласно Наредба 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 съгласно чл. 115 от ЗЕ.
(3) За нуждите на оперативното управление на ЕЕС в „реално време“ на територията на
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ са монтирани средства за телекомуникация и телемеханика. Обемът на тези
средства, обемът на обменяна информация, както и задълженията на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и на
НПО по тяхната поддръжка са описани в приложение 7.
(4) Адресите за кореспонденция на страните са:
ПРОИЗВОДИТЕЛ:

НПО:
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД

гр. София 1618
бул. „Цар Борис III” №201
факс: 02/ 96 26 189
тел.: 02/96 96 802
В случай на промяна на адреса, страната е длъжна да уведоми писмено другата 15 дни преди
промяната.
(5) Банкови сметки на страните:
1. НА НПО:


„Сосиете Женерал Експресбанк” АД,
IBAN: BG86 ТТВВ 9400 1526 6329 50, BIC: ТТВВBG22



„УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG23 UNCR 7000 1521 4085 72, BIC: UNCRBGSF



Българо - Американска Кредитна Банка” АД
IBAN: BG66 BGUS 9160 1003 4876 02, BIC: BGUSBGSF
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„Централна Кооперативна Банка” АД
IBAN: BG28 CECB9790 1078 5711 00, BIC: CECBBGSF

 „Инвестбанк” АД - IBAN: BG82 IORT 8048 1020 8556 00, BIC: IORTBGSF
 „Общинска Банка” АД - IBAN: BG15 SOMB 9130 1062 3986 01, BIC: SOMBBGSF
 „Банка Пиреос България“ АД - IBAN: BG71PIRB91701606157900, BIC: PIRBBGSF
 „Сибанк“ ЕАД - IBAN: BG88BUIB98881051545600, BIC: BUIBBGSF
2. НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
8.7 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.
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
Приложение 1. Помесечна годишна производствена програма за нетната електроенергия за
обществения доставчик.
Приложение 1А. Помесечна годишна производствена програма за нетната електроенергия за
свободния пазар.
Приложение 1Б. Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса на съответния вид
енергия от възобновяем източник, който се предвижда да бъде използван в процеса на
производство на централата.
Приложение 2. Ремонтна програма на централата.
Приложение 3. Технически и експлоатационни характеристики на централата
Приложение 4. Схема на присъединяване към електропреносната мрежа на НПО.
Приложение 5. Условия за диспечиране и списък на инструкциите за оперативно управление на
централата.
Приложение 6. Технически и режимни изисквания за работа на централата към
електропреносната мрежа.
Приложение 7. Средства за телекомуникации и телемеханика.
Приложение 8. Банкова гаранция, издадена по образец, (освен ако не е внесен депозит);
Приложение 9. Списък на лицата за контакт на Производителя.
Приложение 10. Списък на лицата за контакт на НПО.

ЗА ЕСО ЕАД:

ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ

………………...........................

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

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