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Д О Г О В О Р  

За  

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ   

№ ..................../............................ 

Днес…..……….2016 г. в град София между 

 

„…………………………………………………………………………………………….…….“ 

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………., 

ЕИК………………………………………………………………...в Търговския регистър по Агенция по вписванията, 

представлявано от………………………………………………………….……………………………………………………………………, 

на длъжност…………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

 

Адрес за кореспонденция \попълва се, ако е различен от адреса на управление\: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………      Телефон:……………………………………………………………… 

 

И 

 

„………………………………………………………………………………………………….….“ 

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………., 

ЕИК………………………………………………………………...в Търговския регистър по Агенция по вписванията, 

представлявано от………………………………………………………….……………………………………………………………………, 

на длъжност…………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

 

Адрес за кореспонденция \попълва се, ако е различен от адреса на управление\: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail:………………………………………………………………      Телефон:……………………………………………………………… 
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I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 (1) Договорът за покупко-продажба на електрическа енергия /наричан по-долу за 

краткост Договора/ урежда правата и задълженията на Страните, възникващи в резултат на 

сключени сделки за покупко-продажба на електрическа енергия чрез търгове или чрeз механизма 

за непрекъсната търговия. 

II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Неразделна част от Договора са Правилата за работа на централизирания пазар за 

покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори в съответствие с т. 

III и всички Допълнителните споразумения, които заедно и в съвкупност уреждат правата и 

задълженията на страните, включително, но не само, сроковете, графиците, обемите електрическа 

енергия, условията, цените и всички останали параметри, относими към сключените сделки, 

предмет на Договора. 

 Подписвайки настоящия договор, Страните се съгласяват, че за всяка сделка за покупко-

продажба на електрическа енергия между страните, в резултат на направено класиране след 

провеждането на търг или чрез механизма за непрекъсната търговия, ще се подписва 

Допълнително споразумение с количеството и цената на съответната сделка и ще се определят 

Индивидуални условия, неразделна част от всяко Допълнително споразумение, които 

регламентират условия, свързани с продължителността, гаранционните обезпечения и 

неустойките по съответната сделка. 

 Обявяването на резултатите от класирането след проведен онлайн търг или сключването 

на сделка посредством механизма за непрекъсната търговия има обвързващо действие за страните 

по Договора.  

 Продавачът е длъжен да достави съответните договорени количества електрическа 

енергия, а Купувачът е длъжен да получи и заплати същите. 

 Електрическата енергия, предмет на този договор, ще бъде доставяна само в Централно 

европейско време. 

 Количествата електрическа енергия, предмет на допълнителните споразумения към 

Договора, се удостоверяват чрез регистриране на графици от Продавача и Купувача в системата 

за известяване на графици, администрирана от „ЕСО“ ЕАД, след съгласуване на същите между 

страните. 

 Графиците за доставка се изготвят съгласно параметрите на сключената сделка, отразени 

в Допълнително споразумение, и са задължителни за изпълнение от страните. Всяко 

несъответствие с подадените графици ще се счита за неизпълнение на договора. 

 (1) Фактурирането и заплащането на електрическата енергия се извършва на основата 

на параметрите, уговорени между страните в Допълнителните споразумения и съгласно 

регистрираните графици за съответния ден. 

(2) Когато са налице данни, удостоверяващи, че фактурираните количества на 

доставената електрическа енергия се различават от реално договорените, Страните своевременно 

са задължени да се информират помежду си относно съответните разлики и да съгласуват 

коригиращи действия, включително относно фактурирането и заплащането. 
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III. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ПАЗАР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПОСРЕДСТВОМ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ 

 Правилата за работа на централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа 

енергия посредством двустранни договори /наричани по-долу за краткост „Правилата“/ са част от 

Договора. 

 Подписвайки Договора, Страните се съгласяват да съобразяват своите действия с 

условията и изискванията, определени в Правилата. В случай на конфликт между Правилата и 

Договора, Правилата имат превес. 

 Страните приема, че Правилата се изготвят и одобряват от Българска независима 

енергийна борса ЕАД /наричани по-долу за краткост БНЕБ/. 

 БНЕБ може да изменя Правилата, съгласно условията посочени в тях. 

 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 Всяка от страните по настоящия договор и по всяко Допълнително споразумение към него  

е длъжна да изпълнява правата и задълженията възникнали за нея в съответствие с Правилата. 

 Всяка от страните по настоящият договор е длъжна да изпълнява финансовите си 

задължения възникнали по всяко Допълнително споразумение, в срокове съгласно Правилата.  

 Всяка от страните по настоящият договор е длъжна да регистрира графици в системата 

за известяване на графици, администрирана от „ЕСО“ ЕАД за всяко Допълнително споразумение 

към Договора в съответствие с количествата електрическа енергия, предмет на Допълнителното 

споразумение, след съгласуване на същите между страните, в сроковете съгласно Правилата. 

 Всеки продавач е длъжен да издаде фактура за стойността на доставените по 

регистрирани графици количества електрическа енергия, за всяко от сключените Допълнителни 

споразумения в сроковете и по реда, указани в Правилата. 

 Плащанията се извършват чрез директен банков превод в български лева по сметка, 

посочена от Продавача в Допълнителното споразумение. Като основание за плащане се посочва 

номера, датата и стойността на фактурата, издадена от продавача. 

 

V. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Договорът се сключва за срок от дванадесет месеца, считано от датата на влизане в сила. 

В случай, че страните по Договора не подадат предизвестие за прекратяване на Договора до един 

месец преди изтичане на срока, за който е сключен, същият продължава действието си за още 

дванадесет месеца. 

 Договорът се прекратява при оттегляне на някоя от страните от централизирания пазар 

за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. 
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 Всяка една от страните може едностранно да прекрати договора с едномесечно 

предизвестие при констатирано виновно неизпълнение на задълженията по Договора от другата 

страна. 

VI. Прекратяване на допълнително споразумение към Договора 

 Прекратяване на Допълнително споразумение поради неизпълнение на задължения е 

регламентирано в Правилата. 

 С прекратяване на Допълнителното споразумение страните не се освобождават от 

дължимите по него неустойки.  

VII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 Всяка от страните по Договора се задължава да не разпространява Поверителна 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на Договора и 

Допълнително споразумение към него  

 (1) Поверителна информация по Договора представлява цената, на която е извършена 

покупко-продажбата на електрическа енергия между страните , както и самите количества 

електрическа енергия, които се доставят от Продавача на Купувача.  

(2) Не се нарушава задължението за неразпространение на поверителна информация, 

когато същата е разкрита: 

(А) с предварителното писмено съгласие на другата страна; 

(Б) от едната от страните с цел да бъде спазен приложим закон, наредба, , контролен 

орган или във връзка със съдопроизводство или регулативно производство, като 

съответната страна е положила всички разумни усилия, за да предотврати или 

ограничи разкриването на информацията и уведоми другата страна относно същото; 

(В) от едната страна във връзка със задълженията й по силата на правото на 

Европейския съюз; 

(Г) като публична информация, която е попаднала в публичното пространство, без 

да е нарушена някоя от разпоредбите на настоящия Раздел. 

 Задължението за поверителност не ограничава Страните да предоставя информация на 

регулаторни органи или в случаите, когато се изисква по закон. 

 Участникът признава правото на собственост на пазарния оператор върху търговската 

информация, както и правото му да се разпорежда с нея съгласно условията и изискванията на 

Правилата.  

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО  

 При изпълнението, определянето и тълкуването на правата и задълженията по Договора 

се прилага действащото българско законодателство. 



Проект!  
  

 

 

 

5 

 Всякакви претенции, спорове или различия, които могат да възникнат от или във връзка 

с настоящия Договор, включително всеки въпрос относно неговото съществуване, валидност или 

прекратяване се уреждат в съответствие с действащото българско законодателство. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 (1) При липса на друга уговорка между страните, дните в този Договор се считат за 

календарни дни. 

(2) Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите. 

 (1) Всички съобщения между страните във връзка с настоящия Договор следва да бъдат 

в писмена форма и се доставят на адреса за кореспонденция или се изпращат на електронната 

поща, посочени от страните в Договора. 

(2) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна 

писмено да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната. 

(3) При промяна на банковата сметка, посочена в Индивидуалните условия, Купувачът 

уведомява Продавача незабавно по реда на Чл. 31, ал.2 от Договора. При липса на незабавно 

уведомяване, плащането по сметката се счита за валидно извършено. 

 Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на 

Договора като цяло. 

 Термините и сроковете определени в Правилата са възприети и в Договора. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 
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                Приложение 1 

  

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № …. /.........................г. 

 

Към Договор за покупко-продажба на електрическа енергия №………….. / ………… г. 

 
 

Днес…..………........... г. между 

 

„…………………………………………………………………………………………….…….“ 

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………., 

ЕИК………………………………………………………………...в Търговския регистър по Агенция по вписванията, 

представлявано от………………………………………………………….……………………………………………………………………, 

на длъжност…………………………………………………………………………………………………………….., като Продавач 

 

 
И 

 

„………………………………………………………………………………………………….….“ 

със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………………………………………., 

ЕИК………………………………………………………………...в Търговския регистър по Агенция по вписванията, 

представлявано от………………………………………………………….……………………………………………………………………, 

на длъжност…………………………………………………………………………………………………………………, като Купувач, 

 

 

 
се сключи настоящото Допълнително споразумение, което представлява неразделна част от 

Договор № ……………………………………………. За покупко-продажба на електрическа енергия. 

С подписването на настоящето споразумение, страните се договарят за следното: 

За периода от ………………..…… до ………………………, в резултат на проведен онлайн търгове или в 

резултат на сключени сделки посредством механизма за непрекъсната търговия на 

централизирания пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни 

договори, Продавачът трябва да достави на Купувача електрическа енергия в съответствие със 

следните параметри: 

 

Търг/ 
Профил 

ДС 
№ 

Период на 
доставка 

В дните 
Часове на 
доставка 

Допустимо 
отклонение 

Мощност 
MW 

Количество 
MWh 

Цена 
лв./MWh 

от до от до 

           

           

Общо количество електрическа енергия   
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 ИНДИВИДУАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

 

 ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ 

 

              Уговорен между страните лихвен процент      ……………………………… 

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ, в лева 

 
   Обезпечение за плащане в лв.                                Банкова гаранция   Паричен депозит 
 
   Обезпечение за добро                                               Банкова гаранция Паричен депозит 

   Изпъление в лв. 

НЕУСТОЙКИ 

 
    Неустойка за недоставяне  
 
    Неустойка за неприемане 

ДЕПОЗИТНА СМЕТКА 

 
      На купувача:  
 
      На продавача:  

 

 

 

За Продавача: 

 

За Купувача: 

 

Име и фамилия:  Име и фамилия: 

Длъжност: Длъжност: 

 

 


