ДОГОВОР
за достъп до и пренос на електрическа енергия през
електропреносната мрежа с краен клиент
№.................../................
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, наричано по-долу
ОПЕРАТОР, от една страна,
и
......................................................................................................., с ЕИК ............................. в
Търговския регистър при Агенция по вписванията, със седалище и адрес на
управление:................................................................................................................................
...........................,
представлявано
от..............................................................................
………...................................................................., наричано долу КЛИЕНТ, от друга,
на основание чл. 11 и чл. 12 от Правилата за търговия с електрическа енергия, чл. 104а
от Закона за енергетиката (ЗЕ) и решение № ОУ-3 от 12.12.2018 г. на Комисията за
енергийно и водно регулиране (КЕВР), с което са одобрени „Общи условия за ползване
на електропреносната мрежа от крайни клиенти“ (ОУ), се сключи настоящият договор.
Раздел I
Предмет на договора
Чл. 1. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на КЛИЕНТА достъп до електропреносната мрежа
при спазване на критериите за сигурност, определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4
от Закона за енергетиката, Регламент (ЕС) 2016/1388 за присъединяване на
потребители към преносната мрежа и пренася до границата на собственост
продаваната на КЛИЕНТА от доставчици в и/или извън страната електрическа енергия,
срещу заплащането на цени и при условия съобразно ОУ.
Раздел IІ
Срок на договора
Чл. 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)
Договорът с КЛИЕНТ, с който за същия обект са били сключени договори за
достъп и пренос и същите са прекратени на основание влизане в сила на ОУ, поражда
действие от момента на влизане в сила на ОУ.
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Чл. 3. 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.
Раздел III
Обезпечения
Чл. 4 (1) В срок от 15 (петнадесет) дни от подписване на договора, КЛИЕНТЪТ
предоставя гаранционно обезпечение с размер и срок на валидност съгласно
разпоредбите на чл. 56 от ОУ под формата на неотменяема и безусловна банкова
гаранция, издадена по приложения образец или паричен депозит по разплащателна
сметка на ОПЕРАТОРА.
(2)
При нарастване на количествата електрическа енергия спрямо използваните за
определяне на гаранционните обезпечения по предходната алинея от настоящия
договор, КЛИЕНТЪТ е длъжен да увеличи размера на гаранционното обезпечение в
изискуемия размер до три работни дни от получаване на съответното уведомление от
ОПЕРАТОРА.
(3)
В случай, че КЛИЕНТЪТ е новоприсъединен към електропреносната мрежа или
няма измерени количества електрическа енергия, гаранционното обезпечение се
предоставя при подписване на договора и се определя по следната формула:
ГОКК = 744*РПРЕД.*(ЦДОСТ. + ЦПРЕН.)*1,5
където:
ГОКК - гаранционно обезпечение за краен клиент, новоприсъединен към
електропреносната мрежа или за клиент, за който няма измерени количества
електрическа енергия;
744 - астрономически часове в един календарен месец;
РПРЕД. - предоставена мощност на обекта;
ЦДОСТ. - действаща към момента цена за достъп до електропреносната мрежа,
утвърдена от КЕВР, с вкл. ДДС;
ЦПРЕН. - действаща към момента цена за пренос на електрическа енергия през
електропреносната мрежа, утвърдена от КЕВР, с вкл. ДДС;
1,5 – коефициент.
Чл. 5. В случай, че срокът на договора бъде продължен по условията на чл. 3 от
настоящия договор, КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави ново обезпечение на
своите задължения за следващата календарна година, в срока посочен в чл. 56, ал. 1
от ОУ.
Раздел IV
Цени
Чл. 6. КЛИЕНТЪТ ежемесечно заплаща на ОПЕРАТОРА определените съгласно
разпоредбите на чл. 3 от ОУ суми.
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Раздел V
Ред и условия за прекратяване на договора
Чл. 7. Този договор може да бъде прекратен освен в предвидените от закона случаи и:
1.

По искане на КЛИЕНТА с 14 (четиринадесет) дневно писмено предизвестие.

2.
Едностранно от всяка от страните в случай, че обстоятелства на непреодолима
сила, продължат повече от 180 (сто и осемдесет) дни.
3.

По взаимно съгласие.

Раздел VI
Приложимо право и решаване на спорове
Чл. 8. Всеки спор по прилагането и изпълнението на този договор, неговото
нарушаване, прекратяване или действителност ще бъдат отнасяни за разрешаване до
компетентния съд в гр. София, Р. България.
Чл. 9. При прилагане, определяне и тълкуване на правата и задълженията по този
договор се прилага действащото българско законодателство.
Чл. 10. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат одобрените от
КЕВР Общи условия за ползване на електропреносната мрежа от крайни клиенти, като
при противоречие се прилага предвиденото в общите условия.
Чл. 11. 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:
Приложение № 1 - Присъединена, предоставена мощност и категория на осигуряване
за обекта/обектите на КЛИЕНТА;
Приложение №1А – Технически изисквания и режим на работа на обекта/обектите;
Приложение № 2 - Списък на средствата за търговско измерване на количествата
електрическа енергия;
Приложение № 3 - Еднолинейни схеми;
Приложение № 4 - Лица за контакти на КЛИЕНТА;
Приложение № 5 - Лица за контакти на ОПЕРАТОРА;
Приложение № 6 - Образец на банкова гаранция;
Приложение № 7 - ОУ, приети с решение на КЕВР №ОУ-3 от 12.12.2018 г.;
Приложение № 8 – Декларация за конфиденциалност;
Приложение № 9 – Декларация – съгласие за обработване на лични данни.

За ЕСО ЕАД:

За КЛИЕНТА:

Ангелин Цачев
Изпълнителен директор
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