ДОГОВОР
за предоставяне на допълнителни услуги и
участие в пазара на балансираща енергия от третично регулиране на
потребители на електрическа енергия
№ ………………… /
Днес, ………………., в гр. София, между:
………………………….., с ЕИК […………………] в Търговския регистър при Агенция по
вписванията, със седалище и адрес на управление [……………….……………….……………….…],
разплащателна сметка: Банка, IBAN [……………….…………………], BIC […………………],
представлявано от […………………], наричано по-нататък ДОСТАВЧИК,
И
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, притежаващо лицензия № Л-41904/18.12.2013 г. за пренос на електрическа енергия, 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, наричано по-нататък ОПЕРАТОР.
ДОСТАВЧИКЪТ и ОПЕРАТОРЪТ, наричани поотделно „Страна” и заедно „Страните”,
на основание чл. 105, (1) от Закона за енергетиката и чл. 93 от Правилата за управление на
електроенергийната система във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 2 от Правилата за търговия с електрическа
енергия, наричани по-нататък Правилата, се сключи настоящият Договор за следното:

Раздел I
Срок на Договора
Чл.1
Договорът е със срок на действие до края на календарната година, през която е сключен и
автоматично се продължава 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.

Раздел II
Предмет на Договора
Чл.2
(1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ОПЕРАТОРА за оперативно управление своите
разполагаеми мощности като потребител на електроенергия, предназначени за пазара на
електрическа енергия и за допълнителни услуги, а ОПЕРАТОРЪТ ги управлява съгласно
Правилата за управление на електроенергийната система, Правилата за търговия с
електрическа енергия и останалите нормативни документи.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ОПЕРАТОРЪТ извършват плащания в сроковете и съгласно условията
на този договор и в съответствие с приложенията към него по отношение на
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предоставените количества електрическата енергия, която е продадена/закупена чрез
балансиращия пазар, поради участие в третично регулиране.
(3) Начинът на определяне на регулиращата (балансираща) енергия, която ОПЕРАТОРЪТ
ползва в реално време за да балансира производството и потреблението в ЕЕС, както и
финансовите задължения, възникващи по ал. 2, са определени в този Договор и в
Правилата за търговия с електрическа енергия.

Раздел III
Договорени количества
Чл.3
Електрическата енергия, която е предоставена/закупена като енергия от активирани
предложения нагоре или надолу на балансиращия пазар, ще се пресмята и урежда между
ДОСТАВЧИКА и ОПЕРАТОРА, съгласно Правилата за търговия с електроенергия и този
договор.
Чл.4
ОПЕРАТОРЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА електрическа енергия от участие в третично
регулиране при активиране от ОПЕРАТОРА на приоритетен списък с предложения на
балансиращия пазар за регулиране нагоре, съгласно чл. 140 от ПТЕЕ.
Чл.5
ДОСТАВЧИКЪТ заплаща на ОПЕРАТОРА електроенергията от участие в третично
регулиране при активиране от ОПЕРАТОРА на приоритетен списък с предложения на
балансиращия пазар за регулиране надолу съгласно чл. 138 от ПТЕЕ.
Чл.6
При отклонение от нетните почасови графици, свързани с предложенията на ДОСТАВЧИКА
за участтие в третично регулиране, ДОСТАВЧИКЪТ подлежи на балансиране, съгласно
Правилата за търговия с електрическа енергия.

Раздел IV
Диспечиране и експлоатационни задължения
Чл.7
По нареждане на ОПЕРАТОРА, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да увеличава, съответно намалява,
потребената мощност и/или да прекъсва договорената от него консумация на електроенергия
или да извършва друго действие, разпоредено от ОПЕРАТОРА в съответствие с действащата
нормативна уредба, независимо от условията на сключените от ДОСТАВЧИКА договори.

Чл.8
ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен предварително да съгласува с ОПЕРАТОРА всякакви планирани
изменения, допълнения и замени в съоръженията си, влияещи на условията на този договор.
Чл.9
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Ако ДОСТАВЧИКЪТ извърши промени по смисъла на чл. 8 без да съгласува това с
ОПЕРАТОРА, последният има право да изключи съоръженията за присъединяване, ако счита,
че промените биха могли да застрашат нормалната експлоатация на системата на
ОПЕРАТОРА.
Чл.10
Двете страни имат право на достъп до съоръженията на другата страна, чрез които изпълняват
задълженията си по този договор, по всяко време с цел извършване на визуален оглед на
състоянието на централата и запознаване с методите и правилата на експлоатация.
Заинтересованата Страна изпраща писмено искане до другата Страна, в което посочва датата,
срока и членовете на проверяващия екип. Страната не може да откаже внезапна инспекция, но
всяка Страна е длъжна да спазва нормите и правилата, наложени от другата с цел сигурност и
надеждност на експлоатацията.
Чл.11
Оперативните взаимоотношения между ОПЕРАТОРА и ДОСТАВЧИКА се определят чрез
взаимно съгласувани оперативни инструкции, основани на Наредба за дейността на
операторите на преносната и разпределителната мрежи и на оперативния дежурен персонал в
електроенергийните обекти.
Чл.12
ДОСТАВЧИКА е длъжен да изпълнява техническите изисквания, посочени в раздел III на
ПУЕЕС (ДВ, бр.6 от 21.01.2014г.).

Раздел V
Документация
Чл.13
(1) Всяка Страна ще поддържа пълни и точни сведения и цялата документация, взаимно
необходима за надлежното изпълнение на договора.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ и ОПЕРАТОРЪТ са длъжни да изготвят и водят:
- дневник на диспечерските разпореждания;
- всички протоколи, заповеди, местни инструкции и други документи, касаещи
изпълнението на договора.

Раздел VI
Финансови задължения (цени, фактуриране и плащания)
Чл.14
ОПЕРАТОРЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА на месечна основа закупената и непотребена
нетна електрическа енергия в случай на участие на ДОСТАВЧИКА в третично регулиране и
активиране на предложения за регулиране нагоре по еднокомпонентна цена (лв./MW*h) на
съответното предложение на балансиращия пазар.
Чл.15
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ДОСТАВЧИКЪТ заплаща на ОПЕРАТОРА на месечна основа потребената над графиците си
електрическа енергия от работещите агрегати в случай на участие в третично регулиране и
активиране на предложения за регулиране надолу по еднокомпонентна цена (лв./MW*h) на
съответното предложение на балансиращия пазар.
Чл.16
При неизпълнение на техническите изисквания, посочени в раздел III на ПУЕЕС,
ОПЕРАТОРЪТ не заплаща на ДОСТАВЧИКА участието му в третичното регулиране за целия
месец, през който е регистрирано нарушението.

Раздел VII
Условия на плащане
Чл.17
(1) Страните издават отделни данъчни фактури за дължимите по този Договор суми до 5
работни дни от края на отчетния месец и с дата последния ден на календарния месец.
(2) Срокът за плащане по издадените фактури е до 20 число на месеца, следващ отчетния.
Чл.18
Всяка от Страните изпраща на насрещната издадените по този договор фактури по факс или
по електронна поща в деня на издаването им. Оригиналът на фактурата се изпраща в деня на
издаването по куриерска поща, освен в случаите, когато страните са се съгласили да
получават електронна фактура.
Чл.19
Към фактурите се прилагат справки, съдържащи:
- справка за количествата регулираща енергия;
- справка за активиране предложения за регулиране нагоре и надолу, изготвена от
ОПЕРАТОРА.
Чл.20
Ако в срок от 10 дни след получаване на фактура тя не бъде оспорена в писмен вид, същата се
счита за валидна и окончателна за страните.
Чл.21
Ако в рамките на уговорения в чл. 17 срок някоя от фактурите бъде оспорена изцяло или
частично, тогава Страните издават кредитни/дебитни известия и издава фактури с
неоспорените количества и стойности.
Чл.22
В случай на закъснение неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на основния
лихвен процент + 0,4 пункта за времето от датата на падежа по фактурата до деня на
постъпване на сумата по сметка на другата страна.
Чл.23
Плащанията се извършват чрез директен банков превод с платежно нареждане в левове по
разплащателната сметка на ДОСТАВЧИКА, посочена в настоящия договор или по банкова
разплащателна сметка на ОПЕРАТОРА от посочените в Приложение № 7 към договора.
Чл.24
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Посочените цени в членовете на настоящия договор не включват ДДС.
Чл.25
Форс мажор
(1) Всяка Страна се освобождава от отговорност и няма да бъде считано, че е в нарушение по
отношение на задължение по този договор, и ще има право да спре изпълнението на своите
задължения по договора, ако и доколкото тази Страна не е в състояние да изпълнява своите
задължения или тази Страна не може да упражнява правата си по договора поради
Форсмажорно обстоятелство или събитие, които не могат да бъдат разумно предвидени и
преодолени от Страната, заявяваща Форс мажор.
(2) Никое от следните събития няма да представлява Форс мажор по този договор:
1.

неизвършване или невъзможност за извършване на плащане по договора;

2.

промени в пазарните условия за цената или търсенето на електрическа енергия;

3.

забава в доставката на оборудване и машини за обекта на ДОСТАВЧИКА;

4.

повреда или обичайно износване на материали, оборудване, машини или части от
обекта на ДОСТАВЧИКА;

5.

законосъобразно преструктуриране на някоя от Страните като юридическо лице.

(3) Страната, заявяваща Форс мажор, е длъжна да изпрати известие до другата страна за
настъпването и края на събитието или обстоятелството във възможно най-кратък срок, но
не по-късно от 48 часа от узнаването за форсмажорното събитие. В срок от 10 работни дни
след изпращане на известието, страната, позоваваща се на Форс мажор, представя на
насрещната страна удостоверение за Форс мажор, издадено от БТПП, освен в случаите, в
които насрещната страна знаела или е била длъжна да знае за настъпването и последиците
от форсмажорно обстоятелство. Страната, която не представи известието и
удостоверението, не се освобождава от отговорност. Никоя от страните няма право да
предяви освобождаване от Форс мажор през периода от време между датата, на която
известието е трябвало надлежно да бъде направено съгласно този член, и датата, на която
известието е получено действително от недеклариращата страна.
(4) По време на Форсмажорно събитие всяка Страна покрива разходите си, направени в
резултат на събитието. Страната, заявяваща Форс мажор, не се освобождава от своите
задължения по договора, ако тази Страна е била в закъснение към момента на настъпване
на Форсмажорното събитие.

Раздел VIII
Прекратяване
Чл.26
Този договор може да бъде прекратен:
(1) В случай, че някоя от страните не изпълни кое да е свое задължение по този договор, с 5дневно писмено предизвестие с предупреждението, че ако до изтичане на срока
изпълнението не е налице, договорът ще се счита за прекратен.
(2) В случай, че някоя от страните не изпълни кое да е свое задължение за плащане по този
договор с 10-дневно писмено предизвестие при условията на предходната алинея.
(3) При Форсмажорно събитие, което продължава повече от 20 (двадесет) дни, с 3-дневно
предизвестие от всяка от Страните.
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(4) С 3-дневно писмено предизвестие в случай на промяна на приложимата нормативна
уредба, издаване на административни актове от компетентен орган или при други промени
на регулаторната рамка, засягащи отношения, уредени с настоящия договор.

Раздел IX
Отговорност и обезщетения
Чл.27
Никоя от страните не носи отговорност за вреди, понесени от другата Страна, които не
произтичат от неизпълнение на задължение от Страна по този договор.
Чл.28
ОПЕРАТОРЪТ плаща на ДОСТАВЧИКА причинените вреди поради техническа
неизправност на неговите съоръжения, несвоевременни и/или неправилни действия на
оперативния му персонал.
Чл.29
ДОСТАВЧИКЪТ плаща на ОПЕРАТОРА причинените вреди в резултат на подадена от него
недостоверна информация и/или известие на оперативния му персонал.

Раздел X
Решаване на спорове
Чл.30
Всеки спор по прилагането и изпълнението на този договор, неговото нарушаване,
прекратяване, действителност или тълкуване, ще се отнася до компетентния съд в гр. София.

Раздел XI
Общи разпоредби
Чл.31
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.
Чл.32
ДОСТАВЧИКЪТ 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 ОПЕРАТОРА.
Чл.33
(1) Освен ако не е разрешено от закона, ОПЕРАТОРЪТ няма право да бъде заместен по този
договор или по някакъв начин да прехвърли част или всички права и/или задължения по
него.
(2) В случай че се наложи преструктуриране на ОПЕРАТОРА в изпълнение на български
закон, неговите задълженията ще се изпълняват от дружествата правоприемници.
Чл.34
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Изменения и приложения на договора може да се правят само под формата на писмени
споразумения, подписани от двете страни.
Чл.35
(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) Адресите за кореспонденция на страните са:

ДОСТАВЧИК:

ОПЕРАТОР:

……..

София 1618,

………

ЕСО ЕАД

…….

бул. „Цар Борис III“ № 201

…….

факс: 02/ 96 26 189

факс:……….

Тел.: 02/96 96 802

Тел. :……
В случай на промяна на адреса, Страната е длъжна да уведоми писмено другата Страна по
Договора 15 дни преди промяната.
Чл.36
Настоящият договор се подписа в два еднакви екземпляра по един за всяка от Страните.
Неразделна част от Договора са:
Приложение № 1 Технически характеристики на потребителите на територията на
Доставчика.
Приложение № 2 Свързващи и преносни съоръжения от системата на ОПЕРАТОРА. Място на
присъединяване и доставка. Еднолинейна схема на присъединяване към електропреносната
мрежа.
Приложение № 3 Списък на средствата за търговско измерване
Приложение № 4 Условия за диспечиране. Списък на инструкциите за оперативно
управление на обекта на Доставчика.
Приложение № 5 Лица за контакти от страна на ДОСТАВЧИКА
Приложение № 6 Лица за контакти от страна на ОПЕРАТОРА
Приложение № 7 Банкови разплащателни сметки на ОПЕРАТОРА

ЗА ОПЕРАТОРА:

ЗА ДОСТАВЧИКА :

………………………

……………..…………

Изпълнителен Директор

Изпълнителен Директор

ДОГОВОР за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от третично
регулиране на потребители на електрическа енергия
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

Разплащателни сметки в български лева
1.

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
гр.София, п.к.1000 пл.”Света Неделя” №7
IBAN:
BG23 UNCR7000 1521 4085 72
BIC:
UNCRBGSF

2.

„СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД
гр.София, п.к.1303 бул.”Ал.Стамболийски” №73
IBAN:
BG86 TTBB9400 1526 6329 50
BIC:
TTBBBG 22

3.

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД
гр.София, п.к.1000 ул.”Славянска” №2
IBAN:
BG66 BGUS9160 10034876 02
BIC:
BGUSBGSF

4.

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД
гр.София, п.к.1612 жк „Хиподрума” ул.”Емине”№23
IBAN:
BG28 CECB9790 1078 5711 00
BIC:
CECBBGSF

5.

„ИНВЕСТБАНК” АД
гр.София, п.к.1404 бул.”България” №83А
IBAN:
BG82 IORT8048 1020 8556 00
BIC:
IORTBGSF

Разплащателни сметки в евро
2.

1. „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
гр.София, п.к.1000 пл.”Света Неделя” №7
IBAN:
BG93 UNCR7000 1521 4085 73
BIC:
UNCRBGSF

2.

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД
гр.София, п.к.1000 ул.”Славянска” №2
IBAN:
BG75 BGUS9160 1403 4876 01
BIC:
BGUSBGSF

3.

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД:
гр.София, п.к.1612 жк „Хиподрума” ул.”Емине”№23
IBAN:
BG10 CECB9790 1478 5711 00
BIC:
CECBBGSF

ДОГОВОР за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от третично
регулиране на потребители на електрическа енергия
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