
ДОГОВОР ЗА КОМБИНИРАНИУСЛУГИ

М: 1

за покупко-продажба на електрическа ЕНСРГИЯ,
участие В стандартна балансираща Група и заплащане на мрежови УСЛУГИ

Днес 06.12.2019 г., в град Габрово, между страните:
1. „ВнК” ООД, ЕИК 817040128, със седалище в град Габрово и адрес на управлението

бул.„Трети март” На 6, представлявано от управителя инж.Владимир Георгиев Василев,
наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,от една страна
и

2. ”Мост Енерджи” АД, ЕИК 201325372 със седалище в гр. София и адрес на
управлението: гр. София, бул. „България” М9118, притежаващ лицензия Ме Л-355-
15/20.О4.2011г. от ДКЕВР за търговия с електрическа енергия, регистрирана на пазара на
балансираща енергия като ТЪРГОВЕЦ, идентификационен номер на търговски участник
Т22211, представлявано/а от Тони Латева Тенева- Изпълнителен директор, наричано по-
долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл. 100, ал. 1 от Закона за
енергетиката /ЗЕ/, Правилата за търговия с електрическа енергия, Правилата за условията и
реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и Решение На 4979
от 13.11.2019г. за определяне на изпълнител, след проведена процедура „публично
състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна
електрическа енергия за нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“, се сключи настоящия договор
/по-нататьк: „Договор”/ при следните условия:

1. ОСНОВНИПОНЯТИЯ
За целите на настоящия договор страните се договориха посочените по-долу термини

и съкращения да имат следното значение:
„Активна електрическа енергия” - електрическата енергия, произвеждана от

генераторите и доставяна в течение на определен период от време, способна да създаде
механична работа, измервана почасово в „мегаватчас” (МШЪ) или производни единици;

„Мрежови услуги” - достъп до електропреносната и електроразпределителната
мрежа, пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната
мрежа, както и всички утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)
добавки, за съответния ценови период, в това число надбавки за отдадена и/или използвана
реактивна електрическа енергия;

„Договор” - настоящият договор и приложенията към него;
„Договорени количества" - сбор от всички дневни количества нетна активна

електрическа енергия за договорния период в мегаватчаса /МХУ11/;

ДКЕВР - Държавна комисия за енергийно и водно регулиране;
„Място на доставка” - всяко гранично присъединение на ел. техническите

съоръжения на Купувача към електропреноснага/електроразпределителната система;
„Непреодолимасила” - легалната дефиниция, дадена в чл. 306 от Търговския закон;
„Обществен доставчик на електрическа енергия” - търговец, който осигурява

снабдяването с електрическа енергия на обществените снабдители и на пот ебители,
ни към преносната мрежа;



„Оператор на електропреносна мрежа” /ОЕМ] - юридическото лице, което
администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Законаза енергетиката;

1Дазар на балансираща енергия” - организирана търговия с електрическа енергия зацелите на поддържане на баланса между производство и потребление в електроенергийнатасистема;
„Правила за достъп” - Правила за условията и реда за достъп до електропреноснатаи електроразпределителните мрежи, приети от ДКЕВР на основание чл. 24, ал. 2 от ЗЕ;„Правила за Измерване” /ПИКЕЕ/ - Правила за измерване на количеството

електрическа енергия, приети на основание чл. 83, т. 6 от ЗЕ;
„Правила за търговия” /ПТЕЕ/ - Правила за търговия с електрическа енергия,приети от ДКЕВР на основание чл. 91, ал. 2 от ЗЕ;

11. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последният се задължава даизпълни обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия за

нуждите на „В и К“ ООД - Габрово“ по цена, в размера и при условията, уговорени по-долу внастоящия Договор и съгласно приложенията към него. Предметът на настоящия договорвключва:
1. Извършване на пълната процедура по регистриране на свободния пазар на

електроенергия на обектите на възложителя като клиент - потребител на свободния пазар и
регистриране на обектите му на краен клиент - потребител на пазара.

2. Пълно администриране на информационния поток с лицензирания оператор на
електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намират измервателните
точки, и с Електроенергийния системен оператор (ЕСО) и поемане на разходите за
небаланси, при специалните изисквания на възложителя, посочени в Техническата
спецификация и съгласно предложеното от нас в настоящото Предложение за изпълнение на
поръчката.

3. Включване на възложителя като непряк член на стандартна балансираща група, накоято сме координатор, съгласно ПТЕЕ, без възложителят да заплаща такса за регистрация и
участие.

4. Регистриране на обектите на възложителя пред ЕСО като активен член на пазара на
електрическа енергия.

5. Извършване на енергиен мониторинг и изготвяне на прогнози, ашиинистриране на
прогнозните дневни нетни количества активна електрическа енергия на ниско и средно
напрежение, които се известяват (регистрират) в ЕСО под формата на графици, в които са
отразени почасовите количества, които планираме да доставяме и продаваме на възложителя
и обмена на информация с лицензирания ОРМ на територията, на която се намират
съответните измервателни точки, както и извършване на всички необходими дейности,
свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно
ЗЕ, ПТЕЕ и ПИКЕЕ.

6. Доставка на необходимите прогнозни количества нетна активна електрическа енергия
всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна) на ниско и средно напрежение.
огнозното количество за срока на договора е 6 339 мегаватчаса нетна активна
ктрическа енергия ниско и средно напрежение. Прогнозното количество за потребление
електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет) месеца по никакъв начин не
ажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на
ЛОЖИТСЛЯ В неговите рамки, като се ДОСТНВЯ НУЖНОТО КОЛИЧССТВО електроенергия за

,/



денонощие, за месец и “за целия период на договора. За срока на договора възложителят има
право да извършва промени на обектите (отпадане или добавяне на обект), като си запазва
правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна посока споредвъзникналатанеобходимост.

7. Изготвяне на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил навъзложителя с цел оценка на енергийната му ефективност.

8. Регистриране при необходимост на нови обекти на възложителя на свободния пазарна електрическа енергия, съгласно действащите към съответния момент ПТЕЕ така, че да се
осигури изпълнението на поръчката.

(2) Прогнозните количества се известяват на ОЕМ под формата на дневни графици за
доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ планира да
доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия Договор.

(3) Този договор урежда отношенията във връзка със заплащането от страна наВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мрежовите услуги, предоставени от съответния мрежови оператор, скойто ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има сключен рамков договор, съгласно чл. 23 от ПТТЕ.

111. СРОКНА ДОГОВОРА. ОПЦИИ
Чл. 2. (1) Настоящият Договор се сключва за срок от дванадесет календарни месеца,

считано от датата на регистрирането на първия график.
(2) Възложителят има правото на опция за едностранно продължаване на срока на

договора при същите условия, в случай на обжалване на негови решения по последваща
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет, включващ предмета на настоящата
поръчка за период, следващ срока на договора по настоящата поръчка, до сключване на
договор за възлагане на поръчката по тази последваща процедура. Във всички случаи срокътна договора не може да бъде продължен с повече от 6 месеца. Продължаването на срока се
извършва с едностранно писмено заявление от страна на възложителя, отправено до
изпълнителя не по-късно от 10 дни преди изтичането на договорния срок.

1У. ПЛАНИРАНЕ И ДОГОВАРЯНЕ НА КОЛИЧЕСТВА
Чл. 3. Планирането и договарянето на нетни количества активна електрическа енергия

се осъществява съгласно ПТЕЕ.

У. ПРАВАИ ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата енергия в

мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ;
2. да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към моментаПТЕЕ така, че да осигури качествено изпълнение на настоящия договор;
3. да издава данъчни фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количество енергия в

указаните в този Договор срокове;
4. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при невъзможност или забавяне на

изпълнението на задълженията му и за всички други обстоятелства, касаещи изпълнението
на този Договор;

5. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената информация, данни и/или
енти по начина и в сроковете, посочени в Договора;
6. да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и

Е и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща
ия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи необходимото съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване н



задълженията си по този Договор;
2. да получи съответното възнаграждение за извършените доставки при договоренитеусловия.
Чл. 5. Качеството на доставяната електрическа енергия се осигурява от собственика на

мрежата, през която се пренася електрическата енергия, в съответствие с действащите
технически и правни норми.

У1. ПРАВАИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да планира и договоря количествата електрическа енергия, съгласно изискванията

на ЗЕ и ПТЕЕ;
2. да приема измерените количества електричесКаенергия в мястото на доставка;3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ измерените количества електрическа енергия по

цената, начина и в сроковете, посочени в раздел Х;
4. да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие наИЗПЪЛНИТЕЛЯпри изпълнението на настоящия договор;
5. да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при провеждане на аварийни и планови

ремонти или други дейности, които биха повлияли на изпълнението на задължението му за
приемане на договорените количества и всички други обстоятелства, касаещи изпълнението
на този Договор;

6. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената информация, данни и/или
документи;

7. да спазва разпоредбите на ЗЕ, ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде
отстранен от пазара на балансираща енергия;

8. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена декларация по образец на съответния
мрежови оператор при включване на обекти в ПриложениеНа 1 към настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати изпълнението на настоящия договор при
неизпълнение или некачествено изпълнение и отколонения от договорените параметриЧл. 7. (1) По разпореждане на ОЕМ съгласно ПТЕЕ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще увеличава,
намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа
енергия и ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ при условие, че това се
налага от ограничения в електроенергийната система.

(2) Отношенията на страните при ситуации по предходната алинея се уреждат
съгласно ПТЕЕ.

УП. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТАИ РИСКА
Чл. 8. Прехвърлянето на правото на собственост върху количествата електрическа

енергия, конкретно посочени в дневните графици за доставка, се осъществява в момента на
постъпването на тези количества в мястото на доставка.

Чл. 9. ( 1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените количества в мястото
на доставка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с получаването и използването
на електрическата енергия и носи риска за погиването на договорените количества след
постъпването им в мястото на доставка.

У1П. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСК
ГИЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява измерването на доставените количеств
ическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ
В
(2) Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване трябва д



ОТГОВаРЯТ на Закона за измерванията И СЪОТВСТНИТС нормативно-технически ДОКУМЕНТИ по
отношение на ТСХНИЧССКИИ МСТРОЛОГИЧНИизисквания и характеристики, описание и ТОЧНОСТ.

1Х. ОТЧИТАНЕИ ДОКУМЕНТИРАНЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТАЕНЕРГИЯ
Чл. 11. (1) Търговският размер на електрическа енергия, доставена отИЗПЪЛНИТЕЛЯ представлява сума от почасовите количества електрическа енергия,доставени до обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(2) Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ.
Чл. 12. (1) Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този Договор,

се определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ.
(2) При установяване на различия между данните между доставените и

фактурираните количества и след направено искане от една от страните, всяка от страните е
длъжна да предостави на другата страна в срок до 3 /три/ работни дни притежаваната от нея
документация, удостоверяваща графиците, количествата, доставките и получаванията на
електрическа енергия, с" цел да се определи причината за различията;

Х. ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕи ФАКТУРИРАНЕ
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставеното количество електрическа енергия

по цена 114.93 (словом: сто и четиринадесет лева и деветдесет и три стотинки) лева за единММ без ДДС за всички тарифни зони (върхова, дневна и нощна),
(2) Цената по ал. 1 цена с крайна, и включва:

1. Разходите (таксите) за регистрация на възложителя като участник в стандартна
балансираща група като непряк член съгласно ПТЕЕ и неговото включване като активен член
на пазара на балансираща енергия;
2. ВСИЧКИ разходи, свързани С пълната процедура по РЕГИСТРЗЦИЯ и извеждане на обектите на
ВЪЗЛОЖИТСЛЯ на свободния пазар на СПЕКТРОСНСРГИЯ;

3. Цена за доставка на нетна активна енергия ниско и средно напрежение, без в
балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг, нито такса
за участие в балансиращата група. В случай на небаланси на електрическата енергия, същите
са за наша сметка;
4. Разходите за извършване на енергиен мониторинг и представянето на възложителя на
необходимите графици, които се известяват (регистрират) в ЕСО, в които са отразени
почасовитедневни нетни количества активна електрическа енергия и различни справки;
5. Администрирането на графиците и обмена на информация с лицензирания оператор на
електроразпределителната мрежа (ОРМ) на територията, на която се намира съответната
измервателна точка;
6. ИЗГОТВЯНСТО на подробен индивидуален анализ на характерния товаров профил на
ВЪЗЛОЖИТСЛЯ С цел оценка на енергийната му ефективност;
7. Регистрираните небаланси (положителни, отрицателни), разходите по изготвяне на
прогнози, подаване и регистриране на графици в ЕСО, съгласно ПТЕЕ, както и всички други
разходи, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия;
Разходи за балансиране на електроенергийната система за снабдяване;
Всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.

(3) В предложената цена не са включени регулаторно определените такси за пренос и
стьп през/до електроразпределителните мрежи, за пренос и достъп през/до
ектропреносната мрежа, за „задължения към обществото“, други регулируеми от КЕВР



цени, акциз по ЗАДС и ДДС.
(4) По време на действие на Договора, цената за доставка на 1 МХД/11 нетна активна

електрическа енергия за средно и ниско напрежение не подлежи на промяна, освен в
следните случаи:

Термини/ Средна месечна цена базов товар за 1 МВч в лева без ДДС на пазара„Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), съгласно публикуваната
информация на публичния сайт на БНЕБ на български език (ЪП9://шшш.1ьех.ь3[ь3/),
включително месечните доклади на БНЕБ в раздела За нас/Доклади на сайта. За краткостСредната месечна цена базов товар за 1 МВЧ в лева без ДДС на пазара „Ден напред“ на
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) ще бъде обозначавана със съкращението
СмцбтДН. / Изменениетона СмцбтДН в проценти се изчислява по формулата:
СмцбтДН - СмцбтДНпредходен месец / СмцбтДНпредходен месец) * 100;

В случаите, когато изменението е положително число има „увеличение“ на
СмцбтДН.

В случаите, когато изменението е отрицателно число има „намаление“ на
СмцбтДН.

Първи случай на изменение:
Договорената цена за доставка на 1 МВч нетна активна електрическа енергия

„Средно напрежение“ се увеличава за всеки от месеците в периода на действие на Договора
с процента на увеличение на СмцбтДН за предходниямесец, но не повече от 8 % в случай, че
едновременно са изпълнени следните условия:

- Първо условие - Процентът на увеличение на СмцбтДНза предходния месец е
по-голям от 5, 00 %;

- Второ условие - Процентът на увеличение на СмцбтДН за месеца,
предхождащ предходния месец е по-голям от 5, 00 %.

Втори сдучай на изменение:
Договорената цена за доставка на 1 МВч нетна активна електрическа енергия

„Средно напрежение“ се намалява за всеки от месеците в периода на действие на Договора с
процента на намаление на СмцбтДН за предходния месец, но не повече от 8 % в случай, че
едновременно са изпълнени следните условия:

- Първо условие - Процентът на намаление на СмцбтДНза предходния месец е
по-голям от 5, 00 %;

- Второ условие - Процентът на намаление на СмцбтДН за месеца,
предхождащ предходния месец е по-голям от 5, 00 %.

Цената следва да се счита ИЗМСНСНЗ автоматично, без да е НСОбХОДИМО
ПОДПИСВЗНСТО на ДОПЪЛНИТСЛНО/И споразумение/я.

Размерът на ВСИЧКИ ЦСНИ, СТОЙНОСТИ,проценти се представя С ТОЧНОСТДО ВТОРИЯ
ЗНЗК СЛЕД десетичната запетая.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя ежемесечно до 20 число
доказателства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно начина на формиране на цената за доставка на 1

ми в лв. без ДДС нетна електрическа енергия средно напрежение за същия месец.

Чл. 14. (1) За всеки отчетен период ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и изпраща на електроне
ес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯелектронна фактура за количеството доставена и измерена активи
ктрическа енергия, дължимите суми за мрежови услуги по цени, определени с решение н
ВР за съответния ценови период, какго и за всички други дължими нормативно
ределени и/или утвърдени от КЕВР добавки, включително ДДС и акциз, за съответни
риод. За дата на получаване на фактурата се счита датата на получаване на електронната



фактура във входящата електронна поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Възложителят заплаща доставеното количество електрическа енергия чрез банков

превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) календарни дни от получаване на
надлежно оформена данъчна фактура.

(3) Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
БАНКА: „Уникредит Булбанк“/Щ
В/С: ЦА/СКВЕБР
/ВАМ: Вб78ШЧСК70001521062456

Х]. ГАРАНЦИИ И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Чл.15. ( 1) При подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцияза обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 14 540 лв. (четиринадесет хиляди

петстотин и четиридесет лева) в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двадесет -

дневен срок от изтичане срока на договора, при положение, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е
ангажирал договорната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичаща от изпълнението или
неизпълнението този договор.

(3) Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на настоящия договор и при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична
гаранция, предприема действия по усвояване на банковата гаранция или реализира правата
си по застраховката, обезпечаваща отговорността на ЕИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ХП. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл. 16. Всяка от страните отговаря за изпълнението на поетите от нея задължения и

при неизпълнението им дължи на другата страна обезщетение, съгласно действащото
гражданскои търговско законодателство.

Чл. 17. (1) Когато неизпълнението на задълженията на страната се дължи на
непреодолима сила (съгласно дефиницията на чл. 306 от Търговския закон), страните не
носят отговорност за своето неизпълнение.

(2) Страните подписват споразумение за прекратяване на Договора и уреждане на
финансовите им взаимоотношения, без да се начисляват лихви по тях за времето, през което
действа непреодолимата сила.

Х1У. ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 18. (1) Страните, се задължават да не разкриват пред трети страни информацията,

разменена по време на изпълнението на договора до три години след прекратяването му..
(2) Ако някоя от страните не спази задължението си по предходната алинея, другата

страна е в правото си да поиска разваляне на Договора.
(3) Информация може да бъде предоставяна от някоя от страните при изрично

писмено съгласие на другата страна, дадено предварително или ако предоставянето й се
изисква от закон, подзаконов нормативен акт, контролен орган или във връзка със съдебно
или регулативно производство и при спазване на условията по Закона за защита на личните
данни, както и Регламент (ЕС) 2016 / 679 на Европейския парламент и на Съвета от
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лиза във връзка с обработването на лични
данни и относно свободното движение на такива Данни и за отмяната на Директива 95/46/ЕО

щ регламент за защита на данните).

ХУ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОПЦИИ
Чл. 19. (1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на срока на неговото действие;
3. при отстраняване от пазара на балансираща енергия на някоя от страните по



обективни причини;
4. неподновяване или отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. поради непреодолима сила изпълнението на договора се преустанови за повече от

шестдесет дни;
6. с двумесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Прекратяването на договора не е основание за неплащане на всички дължими отВЪЗЛОЖИТЕЛЯсуми за извършени доставки на електрическа енергия.
чл. 20. *

хут. опции

ДРУГИУСЛОВИЯ
Чл. 20. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор

следва да са изготвени в писмена форма, подписани от законни или упълномощени
представители на съответната страна.

Чл. 21. (1) Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор
или във връзка с него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението
му, ще се уреждат от страните по взаимно споразумение.

(2) При непостигане на съгласие спорът се отнася за разрешаване по съдебен ред.Чл. 22. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.

Чл. 23. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не прави невалидна никоя
друга негова клауза или договора като цяло.

Чл. 24. Неразделна част от договора са:
1. ПриложениеМ 1 - Списък на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
2. ПриложениеНа 2 - Помесечните количества активи електрическа енергия, които ще

се доставят в обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за една година.
3. Приложение М: 3 - дневен график за доставка на количествата електрическа енергия,обхващащ 1 (един) ден - от 00:00 ч. до 24:00 ч.

4. Приложение М 4 - Декларация от възложителя относно отношенията с
електроразпределителнотодружество

Чл. 25. Административни данни:
1. Адресите за кореспонденция на страните са както следва:

2. УПЪЛНОМОЩСНИлица за всяка ОТ страните са:

НаСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР се СЪСТЗВИ И подписа В два еднообразни СКЗЗМПЛЯРЗ - ПО ЕДИН за
всяка ОТ страните. “ “(а0
ЗА възложил?

?!

59.
УПРАВИТЕЛ:

..

изпълнитвлвн ДИРЕКТОР:

/ин . асилев/


