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ДОГОВОР ЗА КОМБИНИРАНИ УСЛУГИ 

№ТК.........../2020 г. 

 

Днес ..................2020 г., между: 

„ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК 201208860, ИН по ЗДДС: BG201208860, със седалище и адрес на управление гр. София 

1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, изпълняващо лицензионната дейност „търговия с 

електрическа енергия“ съгласно лицензия за търговия с електрическа енергия №Л-349-15/17.01.2011г., 

изменена и допълнена с правата и задълженията, свързани с дейността на „координатор на балансираща 

група“ по силата на Решение №И1-Л-349/28.11.2014 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране 

(КЕВР), регистрирано на пазара на балансираща енергия с EIC 32X0011001003133, представлявано от 

Илия Владимиров Йорданов – Управител наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ / КООРДИНАТОР,  

и 

__________________________________________________________ , регистрирано в Търговския 

регистър към Агенция по вписванията с ЕИК _______________, със седалище и адрес на управление 

__________________________________________________________________________, представлявано 

от _____________________________________________________, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, 

заедно наричани СТРАНИТЕ  

на основание чл. 100, ал.1 от Закона за енергетиката и по смисъла на чл. 11 т.10 от Правилата за 

търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА комбинирани услуги по смисъла на чл.20 от ПТЕЕ, а 

КУПУВАЧА получава и заплаща предоставените услуги в срокове и при условията, описани в настоящия 

договор; 

(2) Услугите в изпълнение на горната алинея включват: 

а) продажба на електрическа енергия; 

б) фактуриране на сумите за мрежови услуги, предоставени от съответното разпределително 

дружество, определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране; 

в) поемане на всички разходи за постигнатите небаланси. 

(3) Услугите по смисъла на ал. 1 и ал. 2 ще бъдат предоставяни за обектите на КУПУВАЧА посочени 

в Приложение 1. 

II. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Този Договор влиза в сила от датата на подписването му от СТРАНИТЕ и се сключва за срок от 

12 месеца, считано от началото на доставката на електрическа енергия до обекта/обектите, посочени в 
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Приложение № 1, за които най-рано е получено потвърждение от мрежовия оператор за осъществен процес 

по смяна на координатор съгласно ПТЕЕ; 

(2) За целите на първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени, КУПУВАЧЪТ се 

съгласява ПРОДАВАЧА/КООРДИНАТОР да сключи от негово име и за негова сметка договори със 

съответния мрежови оператор и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за 

първоначална регистрация. 

(3) След изтичане на срока по ал. 1, действието на договора се удължава автоматично за срок от 12 

месеца, ако нито една от страните не уведоми другата писмено за прекратяването му поне 45 (четиридесет 

и пет) дни преди изтичане на договорения срок. 

(4) ПРОДАВАЧЪТ изпраща по имейл 45 (четиридесет и пет) дни преди изтичане срока на договора 

по ал. 1 предложение с нова цена за нов 12 месечен период. Ако в рамките на 14 (четиринадесет) дни след 

изпращане на новото предложение КУПУВАЧА не отговори по имейл се счита, че приема новото 

предложение. 

Чл.3. (1) Договорът може да бъде прекратен предсрочно в следните случаи: 

а) по взаимно писмено съгласие между СТРАНИТЕ; 

б) едностранно, по искане на всяка от СТРАНИТЕ, с отправяне до другата страна на 

предварително писмено предизвестие, не по-малко от един месец от желаната дата на 

прекратяване на договора; 

в) едностранно за всяка една от СТРАНИТЕ със седемдневно писмено предизвестие в случай на 

неизпълнение на задълженията по договора; 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 4. (1) ПРОДАВАЧЪТ се задължава да: 

1. обезпечи продажбата на електрическа енергия в местата на доставка при обектите на 

КУПУВАЧА; 

2. изготвя дневни графици за доставка съгласно всички изисквания, срокове и условия определени 

в ПТЕЕ, както и други документи свързани с покупко-продажбата на електрическа енергия за обектите на 

КУПУВАЧА; 

3. поеме възникналите разходи за балансираща енергия за обектите на КУПУВАЧА. 

(2) ПРОДАВАЧЪТ има право да: 

1. изисква информация относно прогнозните режими на работа и планови прекъсвания за обектите 

на КУПУВАЧА; 

2. получи възнаграждение за предоставените услуги; 

3. започне процедура по прекратяване продажбата на електрическа енергия съгласно предвидените 

в ПТЕЕ срокове в случай, че КУПУВАЧЪТ забави плащания по настоящия договор с повече от 10 (десет) 

дни; 

4. В случаите на просрочено задължение или неизпълнение от КУПУВАЧА на други задължения по 

настоящия Договор, ПРОДАВАЧЪТ и КООРДИНАТОР има право да поиска от мрежовия оператор временно 

да преустанови снабдяването с електрическа енергия на всички обекти, които са посочени в Приложение 

№ 1 от Договора и до които доставката на електрическа енергия е вече започнала. 
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Чл. 5. (1) КУПУВАЧЪТ се задължава да: 

1. заплаща възнаграждение за ползваните услуги съгласно количествата електрическа енергия, 

измерени от съответното разпределително дружество; 

2. предоставя информация на ПРОДАВАЧА относно планирани ремонти, включване на нови 

мощности и други дейности, които биха повлияли трайно на потреблението на електроенергия не по-късно 

от 7 дни преди започването им. 

(2) КУПУВАЧЪТ има право да: 

1. получава пълната информация за потреблението на електрическа енергия в обектите си, 

предоставена от съответното разпределително дружество; 

2. да възрази срещу измерените и фактурирани стойности на количествата електрическа енергия в 

срок от 2 (два) работни дни, считано от издаването на съответната фактура като в този случай 

ПРОДАВАЧЪТ изпраща незабавно, но не по-късно от 12:00 (дванадесет) часа на втория работен ден, 

възражението на КУПУВАЧА на мрежовия оператор. Оспорването на измерените стойности не 

освобождава КУПУВАЧА от задължението да заплати издадената му фактура в договорените срокове. 

Чл. 6. (1) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за причинени на КУПУВАЧА вреди, произтичащи от 

евентуални смущения, прекъсвания и падове в напрежението, както и за всякакви отклонения от 

нормативните изисквания за качество на доставяната електрическа енергия, настъпили вследствие от 

неизправност на съоръженията за пренос и/или разпределение на електрическа енергия, аварийни и 

планови прекъсвания, оперативни превключвания и други. 

 

IV. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.7. СТРАНИТЕ определят цена за услугите, изброени в чл.1 ал. 2 от Договора в размер на __________ 

(________________________________________________) лева за мегаватчас. Така определената цена не 

включва дължимите суми за мрежови услуги по цени, определени с решение на КЕВР, както и за дължимите 

и нормативно определени задължения към обществото, ДДС и акциз за съответния отчетен период.  

Чл.8. Фактурирането се извършва на база измерени количества, данните за които се предоставят от 

съответното разпределително дружество.  

Чл.9. (1) ПРОДАВАЧЪТ издава фактура за предоставените услуги, до 10-то число на месеца последващ 

доставката, с падеж – десет дни след датата на получаване. 

(2) КУПУВАЧЪТ ще получава издадените фактури на електронния адрес посочен от КУПУВАЧА и ще се 

считат за получени от КУПУВАЧА в деня на изпращането. 

Чл.10. В случай, че датата на падежа на задълженията е почивен ден, същите могат да бъдат заплатени 

до първия работен ден, следващ датата на падежа. 

Чл.11. Във фактурата по чл.9 ПРОДАВАЧЪТ фактурира и дължимите от КУПУВАЧА суми за цена за 

„задължения към обществото“, акциз, мрежови услуги и ДДС, съгласно условията на Договора и 

действащите решения на КЕВР или друг компетентен орган. 

Чл.12. При промяна на пазарните условия, изразяваща се във възникване на непредвидени обстоятелства 

на пазара, както и в случай на изменения в законовата и регулаторна рамка, включително промяна на 

цените на електроенергията по време на неговото действие или наличие на обстоятелства от икономически 

или социален характер, водещи до изменението на цените на електрическата енергия, ПРОДАВАЧЪТ има 
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право да поиска предоговаряне на цената на електрическата енергия и всички относими параметри от 

договора, считано от влезлите в сила промени, или да прекрати едностранно действието на договора. В 

този случай, ПРОДАВАЧЪТ изпраща по имейл новото предложение. Ако в рамките на 14 (четиринадесет) 

дни след изпращане на новото предложение КУПУВАЧА не отговори по имейл се счита, че приема новото 

предложение. В случай, че КУПУВАЧЪТ възрази срещу новата цена и СТРАНИТЕ не постигнат съгласие, 

договорът се прекратява. 

 

IV. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.13. (1) В случай, че някоя от СТРАНИТЕ просрочи плащане, възникнало на основание посочено в 

настоящия договор, то изправната страна ще има право да получи обезщетение в размер на законната 

лихва за забава, от датата на падежа до датата на плащане. 

(2) При прекратяване на договора в случаите по чл. 3, ал. 1, буква „б“, които са настъпили преди изтичането 

на срока по чл. 2, ал. 1, СТРАНАТА, предизвикала прекратяването, дължи на другата СТРАНА неустойка за 

дните от датата на прекратяване до края на срока на Договора в размер на 50% (петдесет процента) от 

произведението на договорената цена и среднодневната консумация на КУПУВАЧА, изчислена съгласно 

фактурираната до датата на прекратяването консумация, с изключение на случаите по чл. 12. 

Чл.14. СТРАНИТЕ не си дължат обезщетения, в случай на въвеждане на ограничителен режим, временно 

прекъсване на пазара или ограничаване на количествата за доставка от страна на Оператора на 

енергийната система по реда и в случаите, указани в ПТЕЕ и Правилата за управление на 

електроенергийната система, и други относими нормативни и поднормативни законови актове. 

 

V. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Чл.15. Всяка от СТРАНИТЕ се задължава да не разкрива пред трети страни условията по Договора. 

Чл.16. (1) Изключение от разпоредбите на чл.15 е възможно, когато: 

а) информацията е разкрита с предварителното писмено съгласие на другата страна; 

б) информацията е разкрита с цел да бъде спазен действащ нормативен акт или във връзка със 

съдебно или регулативно производство. В тези случаи СТРАНИТЕ разкриват само изискуемата 

информация. Разкриващата информация страна, е задължена да предизвести писмено другата 

страна. 

в) информацията е разкрита пред комисии по контрол на цените или с цел изчисляване на индекс и 

при условие, че при това няма да бъде разкрита самоличността на другата страна. 

(2) Всяка от СТРАНИТЕ по договора е длъжна да спазва изискването за поверителност на 

информацията до 5 (пет) години след изтичане срока на действие на Договора. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.17. СТРАНИТЕ се споразумяват, че всяка промяна и/или допълнение към съдържанието на Договора, 

ще бъде в писмена форма или по имейл в случаите описани в този договор.  

Чл.18. Никоя от СТРАНИТЕ няма право да прехвърля на трета страна своите права и задължения 

произтичащи от Договора без изричното писмено съгласие на другата страна. Такова съгласие не бива да 

бъде неоснователно отказано или забавяно. 
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Чл.19. СТРАНИТЕ заявяват, че са съгласни всички спорове, породени по този Договор или отнасящи се до 

него, включително и такива, свързани с неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или 

прекратяване, както и приспособяването му към нововъзникналите обстоятелства, да се уреждат чрез 

преговори помежду им. 

Чл.20. Ако не бъде постигнато споразумение, спорът ще бъде отнесен към компетентния български съд. 

Отнасянето на спора за разрешаване от съда няма да бъде причина за прекратяване изпълнението на 

другите задължения по този Договор. 

Чл.21. За всички, неуредени в този Договор въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в 

Република България законодателство. 

Чл.22. При спор СТРАНИТЕ се задължават да представят всички документи, отнасящи се до спора. В 

случай на правни ограничения, промяна в законовата база или противоречия с правните директиви, 

засегнатата страна по изпълнението на настоящия Договор ще информира другата страна писмено и ще 

изготви съответния анекс за изменение или допълнение към Договора, за да бъде последният в 

съответствие с променените условия. 

Чл.23. Адресите и координатите, които ще бъдат използвани от СТРАНИТЕ са както следва: 

За ПРОДАВАЧА: 

ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, гр. София 1360, Индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, 

Имейл: openmarket@grandenergy.net; тел. 0700 500 44 

Банка: Инвестбанк АД 

IBAN: BG71IORT81111003823100 

BIC: IORTBGSF 

За КУПУВАЧА: 

име:_____________________________________, адрес:  __________________________________________, 

ЕИК:  ________________ , тел._________________________, имейл:_________________________________ 

банка:___________________________________________,  IBAN: ________________________________,  

BIC CODE: __________________ 

 

Неразделна част от Договора са: 

Приложение 1: Списък с обекти на КУПУВАЧА  

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

СТРАНИТЕ. 

 

 

 

ПРОДАВАЧ:__________________ КУПУВАЧ:__________________ 

Илия Йорданов 

Управител 
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Приложение 1 

 

ПРОДАВАЧ ГРАНД ЕНЕРДЖИ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД 

КУПУВАЧ  

 

№ Наименование на обекта Адрес Клиентски №  
Кодов номер на точка 
на отчет/ УИН/ ИТН 

 
 

Абонатен № 

Средномесечна 
консумация на 
обекта в кВтч 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

ПРОДАВАЧ:__________________ 

 

 

 

КУПУВАЧ:_______________________ 

Илия Йорданов 

 

Управител 

 

 


