ДОГОВОР
.............20….г.
за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от
регистрираните доставчици на допълнителни услуги
С цел осъществяване на общия баланс между производството и потреблението на
електрическа енергия и за сигурното функциониране на електроенергийната система и на
основание чл. 8, ал. 7 от Правилата за провеждане на тръжни процедури за закупуване на
разполагаемост за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично
регулиране и ръчно вторично регулиране на честотата и обменните мощности (Правилата),
днес, ................. г., в гр. София беше сключен този договор между:
„………...............................” регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията, ЕИК ……………, със седалище и адрес на управление ……………,
представлявано от ……………. – изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост
ДОСТАВЧИК от една страна
и
„EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, регистрирано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията, ЕИК 175201304, със седалище и адрес на
управление София, бул. „Цар Борис III” № 201, представлявано от Ангелин Цачев,
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ОПЕРАТОР.
1. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1
Договорът влиза в сила от датата на регистрация на ДОСТАВЧИКА в Регистъра на
допуснатите участници, придобили право да участват в тръжни процедури за предоставяне
на допълнителни услуги (Регистъра).
2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 2
(1)
ОПЕРАТОРЪТ провежда, а ДОСТАВЧИКЪТ участва в тръжни процедури за
закупуване на разполагаемост за допълнителни услуги - резерв за първично регулиране на
честотата и резерв за вторично (автоматично и ръчно) регулиране на честотата и обменните
мощности.
(2)
ДОСТАВЧИКЪТ продава, а ОПЕРАТОРЪТ купува действителната разполагаемост за
допълнителни услуги - резерв за първично регулиране на честотата и резерв за вторично
(автоматично и ръчно) регулиране на честотата и обменните мощности, при условията,
посочени в Правилата за провеждане на тръжни процедури за закупуване на разполагаемост
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за резерви за първично регулиране на честотата, автоматично вторично регулиране и ръчно
вторично регулиране на честотата и обменните мощности (Правилата).
(3)
ДОСТАВЧИКЪТ и ОПЕРАТОРЪТ продават/купуват балансираща енергия
вследствие участие в автоматично вторично регулиране и ръчно вторично регулиране,
определена съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и този договор.
3. КОЛИЧЕСТВА РАЗПОЛАГАЕМОСТ И ЕНЕРГИЯ
Чл. 3
За всеки тръжен период ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да предостави на ОПЕРАТОРА
количествата разполагаемост за допълнителни услуги по чл. 2, съгласно класираното в
съответната тръжна процедура предложение, а в случаите, в които в резултат на проведените
тръжни процедури няма достатъчно предложения – при условията, посочени от ПТЕЕ и
Правилата.
Чл. 4
Количеството електрическа енергия, което е предоставено/закупено на/от пазара на
балансираща енергия поради участие във вторично регулиране (автоматично и/или ръчно),
като енергия от активирани предложения нагоре или надолу, ще се пресмята и урежда между
ДОСТАВЧИКА и ОПЕРАТОРА съгласно ПТЕЕ и този договор.
4. ДИСПЕЧИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 5
(1)
Договорената разполагаема мощност за допълнителни услуги, се изпитва и доказва
при съгласувани между страните срокове и програми.
(2)
Заплащането на доставената активна електрическа енергия по време на изпитания се
урежда съгласно ПТЕЕ, като разполагаемост за допълнителни услуги по време на изпитания
не се заплаща.
(3)
Задължително изпитване и доказване на експлоатационни характеристики и граници,
регламентирани в регистъра на допуснатите участници, придобили право да участват в
тръжни процедури за предоставяне на допълнителни услуги и Приложение 1 от Правилата,
се извършва след провеждане на ремонт с продължителност по-голяма от 30 дни или когато
техническите параметри на единици/модули, предоставящи резерв, са променени в резултат
на ремонт, съгласно договорена програма на изпитанията за доказване на мощност или други
експлоатационни характеристики.
(4)
Контролни проверки и изпитания за доказване на мощност или други
експлоатационни характеристики, се извършват по всяко време съгласно писмено изразено
искане на една от страните. Разходите, възникнали при такива проверки и изпитания, се
поемат от неизправната Страна.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Чл. 6
(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.

Чл. 7
(1)
Оперативните промени се съгласуват по телефона между дежурния инженер на
единицата(ите)/модула(ите), предоставящ(и) резерв и дежурния диспечер на ОПЕРАТОРА и
се регистрират на магнетофон и в дневник. Всички промени с трайност извън
продължителността на смяната се потвърждават в писмена форма (или по електронен път) от
дежурния инженер на централата, респективно от дежурния диспечер, във възможно найкратък срок, но не по-късно от края на смяната.
(2)

В случай на спор, записите на телефонните разговори имат сила на доказателство.
6. ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ (ЦЕНИ И
ФАКТУРИРАНЕ)

Чл. 8
(1)
ОПЕРАТОРЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА, класиран въз основа на участие в тръжна
процедура, действително предоставеното от него количество разполагаема мощност за
съответната допълнителна услуга в MW*h за тръжния период.
(2)
Действително предоставеното от ДОСТАВЧИКА количество разполагаема мощност
за съответната допълнителна услуга е разполагаемостта, предоставена за времето, през което
ДОСТАВЧИКЪТ е изпълнявал без отклонения параметрите, с които е класиран в тръжната
процедура, както и параметрите с които е включен в Регистъра. Действително
предоставеното количество разполагаема мощност не може да надвишава класираното в
тръжната процедура количество разполагаемост.
(3)
Количеството действително предоставена разполагаема мощност по ал. 1 се заплаща
по единичната цена за разполагаемост в (лв./MW)/h от класираното ценово предложение на
ДОСТАВЧИКА.
(4)
Разполагаемостта за съответната допълнителна услуга се заплаща и за времето, в
което съответният резерв е активиран по диспечерско разпореждане.
Чл. 9
(1)
ОПЕРАТОРЪТ не заплаща на ДОСТАВЧИКА
разполагаемост за целия тръжен период в следните случаи:

класираното

количество

1.

ДОСТАВЧИКЪТ не е участвал в съответната тръжна процедура и е служебно
класиран от ОПЕРАТОРА по реда на чл. 129, ал. 4 или чл. 131, ал. 2 от ПТЕЕ;

2.

При допуснато от ДОСТАВЧИКА нарушение по чл. 15, ал. 1 от Правилата.

Договор за предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия от
регистрираните доставчици на допълнителни услуги

3/8

(2)
ОПЕРАТОРЪТ не заплаща на ДОСТАВЧИКА разполагаемост за времето, за което
ДОСТАВЧИКЪТ не е предоставял услугата при параметрите, с които е класиран в тръжната
процедура и неизпълнението не представлява нарушение по чл. 15, ал. 1 от Правилата.
Чл. 10
В случай на участие на ДОСТАВЧИКА във вторично регулиране (автоматично и/или ръчно)
нагоре, ОПЕРАТОРЪТ заплаща балансиращата енергия, която е реализирана, по цена в
лв./MWh, определена по реда на ПТЕЕ.
Чл. 11
В случай на участие на ДОСТАВЧИКА във вторично регулиране (автоматично и/или ръчно)
надолу, ДОСТАВЧИКЪТ заплаща балансиращата енергия, която е реализирана, по цена в
лв./MWh, определена по реда на ПТЕЕ.
Чл. 12
(1) ДОСТАВЧИКЪТ, издава отделни данъчни фактури, за разполагаемост за първично и
вторично (автоматично и ръчно) регулиране, и за балансираща енергия по чл. 10 с дата на
данъчното събитие - последния ден на тръжния период.
(2) ОПЕРАТОРЪТ, издава данъчна фактура за балансираща енергия по чл. 11 с дата на
данъчното събитие - последния ден на тръжния период.
Чл. 13
(1) ДОСТАВЧИКЪТ прилага към фактурите по чл. 12, ал. 1 следните документи:
1.

справка, посочваща отчетния период, заявената от ОПЕРАТОРА
разполагаемост за съответната услуга, намалена с периодите на
непредоставяне, единична цена на разполагаема мощност, дължима сума за
разполагаемост;

2.

справка за количествата балансираща енергия за участие във вторично
(автоматично и/или ръчно) регулиране;

3.

справка за участие в първично регулиране на доставчика за съответния месец,
изготвена от ДОСТАВЧИКА и валидирана от ОПЕРАТОРА;

4.

справка за участие в автоматично вторично регулиране от автоматизирана
система за диспечерско управление (АСДУ) за съответния месец.

5.

справка за участие в ръчно вторично регулиране за съответния месец.

(2) ОПЕРАТОРЪТ изготвя към фактурата по чл. 12, ал. 2 справка за количествата
балансираща енергия.
Чл. 14
Оригиналите на фактурите по чл. 12 се получават по пощата с обратна разписка, по куриерска
поща или на ръка, освен в случаите, когато страните са се съгласили да получават електронни
фактури.
Чл. 15
Ако в срок от 10 дни след получаването им, фактурите по чл. 12 не бъдат оспорени в писмен
вид, се приема, че страните са съгласни с отразените в тях количества и стойности.
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Чл. 16
Ако в рамките на уговорения в чл. 15 срок някоя от фактурите или справките по чл. 13 бъдат
оспорени изцяло или частично от страните и при основателност на оспорването, тогава:
1.

ДОСТАВЧИКЪТ/ОПЕРАТОРЪТ издава справките с коректните количества и
стойности.

2.

ДОСТАВЧИКЪТ/ОПЕРАТОРЪТ издава кредитни/дебитни известия към
фактурите с оспорените количества и стойности в месеца, следващ месеца на
предоставената услуга.

3.

Задълженията по издадените дебитни/кредитни известия се заплащат в срок от
5 (пет) работни дни от получаването им.

Чл. 17
Срокът за плащане по издадените фактури е до 20-то число на месеца, следващ месеца, през
който е изтекъл отчетния период.
Чл. 18
В случай на закъснение, неизправната страна дължи неустойка за забава в размер на
законната лихва за времето от деня следващ датата на падежа по фактурата до деня на
постъпване на сумата по сметка на другата страна включително.
Чл. 19
Плащанията се извършват чрез директен банков превод с платежно нареждане в левове.
8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 20
(1)
Всяка страна се освобождава от отговорност за частично или пълно неизпълнение на
задълженията си по настоящия договор, 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 непреодолима сила.
(2) Никое от следните събития няма да представлява непреодолима сила по този договор:
1.

неизвършване или невъзможност за извършване на плащане по договора;

2.

закъсняло пристигане на гориво или оборудване и машини за централата или
преносните съоръжения;

3.

повреда или обичайно износване на материали, оборудване, машини или части
от централата или преносните съоръжения;

4.

преобразуване на юридическо лице страна по този договор;

5.

при разпореждане на компетентен орган по смисъла на чл.10, ал.1 от Закона за
опазване на околната среда;

6.

неспазване и/или нарушаване на нормативните изисквания за упражняване на
дейността по производство на електрическа енергия;
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(3)
Страната, която не може да изпълни задълженията си поради непреодолима сила, е
длъжна да уведоми писмено другата страна за момента на настъпването ѝ, в какво се състои
непреодолимата сила и края на събитието или обстоятелството във възможно най-кратък
срок, но при всички случаи не по-късно от 48 часа след като е разбрала за непреодолимата
сила. Никоя от страните няма право да предяви освобождаване от изпълнение на
задълженията по този договор поради непреодолима сила 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 не деклариращата страна.
(4)
По време на непреодолимата сила всяка страна покрива разходите си, направени в
резултат на събитието. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, не се освобождава от
своите задължения по договора, ако тази страна е била в закъснение към момента на
настъпване на непреодолимата сила.
(5)
Страните трябва да действат с грижата на добрия търговец, за да намалят
последствията от настъпилата непреодолима сила, и да проведат консултации за
разработване и изпълнение на план за отстраняване на последиците, с цел свеждане до
минимум на загубите на всяка от страните.
(6) Дадено събитие не може да се квалифицира като непреодолима сила, ако:
1.

ефектът от това събитие е могъл да се избегне при добросъвестно изпълнение
на задълженията по този договор;

2.

ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на
грижата на добрия търговец.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 21
ОПЕРАТОРЪТ и ДОСТАВЧИКЪТ третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и/или по повод изпълнението на настоящия договор.
Чл. 22
Никоя от страните по този договор няма право без предварителното писмено съгласие на
другата страна да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма всякаква
информация, станала им известна във връзка с изпълнението на договора, на трети лица.
Разкриването на информация пред трето лице е допустимо само в необходимата степен за
целите на изпълнение на договора и в предвидените от закона случаи.
10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 23
Страните по договора ще обработват личните данни, включени в настоящото Споразумение,
съвместно с тези, които биха получили, докато същото е в сила за целите на управлението на
тези договорни отношения. Страните гарантират, че субектите на данните са били
информирани за обработката на техните данни и за техните права, свързано с обработката на
личните им данни. Тези данни ще се съхраняват докато трае правоотношението, след което
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данните ще бъдат блокирани и запазени само за периода, необходим за упражняването или
защитата на евентуални претенции.
11. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 24
Този договор се прекратява:
(1)
С изключване на ДОСТАВЧИКА от регистъра на допуснатите участници, придобили
право да участват в тръжни процедури за предоставяне на допълнителни услуги, при
условията, посочени в чл. 10 от Правилата.
(2) При непреодолима сила, която продължава повече от 20 (двадесет) дни, с 3-дневно
писмено предизвестие от всяка от страните.
Чл. 25
В случай на прекратяване поради непреодолима сила, никоя от страните не компенсира
другата за последствия от подобно прекратяване.
12. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 26
Никоя от страните не носи отговорност за вреди, понесени от другата страна, които не
произтичат от неизпълнение на задължение от страна по този договор.
13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 27
Всеки спор по прилагането и изпълнението на този договор, неговото нарушаване,
прекратяване, действителност или тълкуване, ще се отнася за разрешаване до компетентния
съд в гр. София.
14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 28
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. 29
(1) За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Правилата.
(2) При противоречие на разпоредби на настоящия договор с Правилата, се прилагат
относимите разпоредби на Правилата.
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Чл. 30
ДОСТАВЧИКЪТ няма право да бъде заместен по този договор или по някакъв начин да
прехвърли част или всички права (в т.ч. и вземанията си) и/или задължения по него или по
друг начин да се освободи от изпълнението му без предварително писмено съгласие от страна
на ОПЕРАТОРА.
Чл. 31
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.
Чл. 32
ДОСТАВЧИКЪТ няма право да залага вземанията си по настоящия договор, без
предварително писмено съгласие на ОПЕРАТОРА.
Чл. 33
(1) Всички съобщения между страните са в писмен вид, с изключение на случаите, в които
Правилата предвиждат друго и/или когато съответните съобщения са публикувани на
уеб-базираната платформа за тръжни процедури.
(2) Оперативните нареждания или автоматичните задания се съобщават съгласно наредбата
по чл. 115 от ЗЕ.
(3) Адресите за кореспонденция на страните са:
ДОСТАВЧИК:
……..
………
факс:………
тел. :……

ОПЕРАТОР:
София 1618
ЕСО ЕАД
бул. Цар Борис III №201,
факс: 02/96 26 189
тел.: 02/96 96 802

В случай на промяна на адреса му, ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми писмено
ОПЕРАТОРА незабавно.
Чл. 34
С настоящия договор се отменят всички предходни уговорки между страните, които
регламентират въпроси, уредени в този договор. С оглед избягване на възможността за
противоречиво тълкуване, следва да се има предвид, че по този начин не се засяга
валидността на уговорки, които са извън предмета на този договор.
Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
ЗА ДОСТАВЧИКА:

ЗА ОПЕРАТОРА:

......................................

....................................
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