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ДОГОВОР № ……../2015 

за покупко-продажба на електрическа 

енергия и участие в стандартна балансираща група 

 

 Днес ………………2015 год. се сключи настоящия договор между: 

1. “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, изпълняващo дейността на търговец с лицензия за 

търговия с електрическа енергия № Л-250-15 /20.12.2007г., издадена от Държавната комисия 

за енергийно и водно регулиране на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 21, т. 1 от 

Закона за енергетиката и лицензия за дейността „координатор на стандартна балансираща 

група“ № И1-Л-250/01.10.2012 г., с регистрационен номер CBG007, регистрирано по реда на 

Търговския закон, с ЕИК 175392783, адрес на управление: гр.София, ул. „Граф Игнатиев” 

№2, ет.3 регистрирано на пазара на балансираща енергия, идентификационен № 

32XESUPPLY-BGSFK, представлявано от  Соня Петрова Николова-Кадиева – Управител, 

наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ/ Координатор 

И 

2. ……………………………………………………….….., вписано в търговския регистър при Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК: ……………………..………, със 

седалище и адрес на ……………………………………………………………..; представлявано 

от  ………………………………….. - управител, наричано за краткост КУПУВАЧ/ Участник 

Този договор се сключва на основание чл. 100, ал. 1 от Закона за енергетиката, Правила за 

условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи 

/ПУРДЕЕМ/ и Правилата за търговия с електрическа енергия.  

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ТЪЛКУВАНЕ 

Чл. 1. /1/ В този Договор, Приложенията и Допълнителнитите споразумения към него, 

следните термини, фрази и съкращения, ще имат значенията, дадени по-долу, освен ако 

контекстът не изисква друго: 

1. “Купувач” Участник  /клиент/ е ……………………………………, краен клиент на 

електрическа енергия по смисъла на чл. 100, ал. 1 и § 1, т. 27г, от ДП на ЗЕ. 

2. “Продавач”/ Координатор /доставчик/ е “ЕНЕРДЖИ СЪПЛАЙ” ЕООД, Търговец на 

електрическа енергия по смисъла на чл. 96 от ЗЕ. 

 3. “Страните” са Купувача/ Участника и Продавача/ Координатора по настоящия Договор.  

4. “Договор” означава този Договор, приложенията и допълнителните споразумения към 

него. 

5. “Договорена цена” е цена в BGN, Български лева, договорена между Страните 

включително и по отношение на доставката на активна електрическа енергия, както е 

описано в настоящия договор. Цената е в BGN/MWh . 

6. “Договорено количество” е, изразено в MWh,  и е количеството нетна Активна 

електрическа енергия, което ще бъде доставено от Продавача на Купувача в рамките на този 

Договор.  

7. “Мощност” е, изразена в МW, и е средната енергия измерена в “точката на 

присъединяване”, през интервал от 1 час, започвайки в началото на всеки час. 

8. “Срок на договора” е срокът на този Договор, определен в чл. 2. 

9. “Място на продажба" съвпада с мястото на доставка. 
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10. “ППАС” е прекъсване на пазара на електрическа енергия при аварийни ситуации. 

11. “НЕК” (Обществен доставчик), е юридическо лице което изпълнява задълженията на 

обществен доставчик и доставчик от последна инстанция. 

12. “ЕСО” (Електроенергиен системен оператор) – е юридическо лице, което координира 

и управлява електроенергийната система на Р България, собственик е на преносната мрежа, 

извършва дейността по пренос на електрическа енергия, както и организира пазара на 

електрическа енергия. 

13. “КЕВР” е Комисия по енергийно и водно регулиране. 

14. “Активна електрическа енергия” е електрическата енергия, произвеждана от 

генератори и доставяна в течение на определен период от време, способна да създаде 

механична работа, измервана почасово в „мегаватчас“ (MWh). 

/2/ Всички други определения използвани в този договор имат значенията определени в 

Правилата за търговия с електрическа енергия и другите нормативни  и общи 

административни актове, които имат отношение към Договора. 

 /3/  Към настоящия договор и за отношенията между страните ще имат приложение съгласно 

приоритетния ред следните документи:  

1. ЗЕ – Закона за енергетика, Обн. ДВ, бр.107 от 2003 г., и всички негови последващи 

изменения и допълнения; 

2. ПТЕЕ – Правила за търговия с електрическа енергия,  

3. ПИКЕЕ – Правила за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, обн., ДВ, 98 от 12.11.2013 г. 

4. ПУРДЕЕМ – Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и 

електроразпределителните мрежи,  Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, 

Обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.  

5. БГ ЕС – Балансираща група на координатора Енерджи Съплай ЕООД. 

6. Решенията, условията и други документи определяни и приети от ДКЕВР, отнасящи се до 

предмета на този Договор.  

7. Споразуменията, Анекси и други документи към този Договор. 

 

II. ПРЕДМЕТ И СРОК  НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. /1/ ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА, a последният купува от него за периода от 

……………..…….. г. до …………………. г., активна нетна електрическа енергия, като 

ПРОДАВАЧЪТ се задължава да поеме небаланса към ЕСО, както и да включи КУПУВАЧА в 

балансиращата група на Енерджи Съплай. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши от името 

и за сметка на КУПУВАЧА всички правни и фактически действия, необходими за 

регистрацията на КУПУВАЧА като участник на пазара на електроенергия и смяна на 

доставчика от настоящият доставчик на КУПУВАЧА към ПРОДАВАЧА. ПРОДАВАЧЪТ ще 

положи всички усилия КУПУВАЧЪТ да бъде регистриран на свободния пазар в срок, 

позволяващ започване на изпълнение на доставките по договора от ……………… г.   

Страните по договора уреждат взаимоотношенията си съгласно ЗЕ, подзаконовите актове по 

прилагането му, настоящия Договор и при следните условия: 

1. Срок на Договора – от 00:00 часа на ……………..…….. до 24:00 часа на ……………..…….. 

Преди изтичане на крайния срок на Договора, същият може да бъде продължен при условия 

определени  в подписано допълнително двустранно споразумение. 
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2. Доставката на активна нетна електрическа енергия ще се извършва в мястото на доставка 

по почасов дневен график, съгласуван между Продавача/ Координатора и Купувача/ 

Участника по процедурата, описана в ПТЕЕ и този  Договор. Отговорността за 

регистрирането на този график в системата на ЕСО е на Продавача. 

3. Купувачът ще купува и заплаща количествата електрическа енергия съгласно измерената 

със средствата на търговско мерене реално консумирана електрическа енергия.  

4. Мястото на търговско измерване на нетната активна предоставена/консумирана 

електрическа енергия от Продавача на Купувача, ще са указани в Договорите за достъп на 

Купувача и Продавача със съответното електропреносно и/или електроразпределително 

дружество. Мястото на търговско измерване ще съвпада с Мястото на продажба. 

5.1. Купувачът е длъжен да извести в писмена форма Продавача за плановите ремонти в срок 

от  14 дни преди започването им, както и за очаквани значителни промени в профилът на 

неговото потребление на електроенергия в краткосрочен вариант, например на дневна база. 

5.2. Купувачът се задължава да полага добросъвестни усилия за уведомяване на Продавача за 

всякакви обстоятелства, породени от промяна в дейността му, планови ремонти или други 

причини, които водят до значителни отклонения в потреблението му за периода на действие 

на този договор. С оглед на задълженията на Продавача за балансиране на небалансите в 

потреблението на Купувача, последният се задължава да предоставя на Продавача 

информация за очакваните отклонения и изменения в потреблението си на електрическа 

енергия. В случай на очаквано изменение или отклонение, Купувачът информира Продавача, 

за да може последният да отрази съответните изменения в прогнозните графици за 

следващия 24 часов период на снабдяване. 

6. Предоставената/консумирана реактивна електрическа енергия от Купувача, цената за 

достъп до преносната и/или разпределителната мрежа, както и цената за пренос и/или 

разпределение на електрическа енергия, а също така и всички други добавки към цената на 

активната електрическа енергия няма да са  предмет на този  Договор и се заплащат от 

Купувача  отделно от цената на електрическата енергия.  

7. Правото на собственост върху доставената активна електрическа енергия се прехвърля от 

Продавача към Купувача в мястото на доставка, което е точката на присъединяване към 

мрежата за обектите на Купувача. 

ІII. СЪГЛАСУВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

Чл. 3./1/ Продавачът изготвя, регистрира и потвърждава от името на Купувача/ Участника 

почасови заявки за неговите покупки на електрическа енергия за еднодневен период, 

оформени във вида посочен от ЕСО – “Известие за дневен график за доставка”. 

/2/ Координаторът изготвя, регистрира и потвърждава от името на Участника почасови 

количества за доставка на електрическа енергия, оформени във вида посочен от ЕСО – 

“Известие за дневен график за доставка”. 

 

ІV. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ, ПЛАЩАНЕ, ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

Чл. 4. /1/ Продавачът ще продава на Купувача договорената активна нетна електрическа 

енергия  на цена от ….,..... лв./MWh. В цената на електроенергията са включени доставка на 

активна електроенергия до Мястото на продажба, поемане на небаланса към ЕСО и 

включване в балансиращата група на ЕС.   

/2/ Издаването на данъчни фактури за количествата продадена активна  електроенергия се 

извършва на база отчетено потребление на електроенергия посредством уредите за търговско 

мерене, на 30-то число (или 31-во) на текущия месец.  Продавачът ще изпраща фактурите на 
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Купувача по електронна поща, факс или куриер, заедно с протокол за измерените количества 

електрическа енергия, на базата на които е издадена съответната фактура. 

/3/ Когато и ако станат известни данни, потвърждаващи, че фактурираните количества 

доставена и получена електроенергия се различават от реално договорените, Страните 

своевременно ще информират другата страна относно установените разлики и същите, ще 

съгласуват коригиращи действия относно фактурирането и плащането.  

/4/ Плащането се извършва за активната нетна електрическа енергия, доставена от Продавача 

на Купувача до мястото на доставката съгласно измерената със средствата на търговско 

измерване реално консумирана електрическа енергия на или преди, но не по-късно от пет 

календарни дни след издаване на фактурата (“Датата на падеж”), с платежно нареждане и не 

по-късно от 10-то число на месеца в който фактурата е издадена. Плащането се счита за 

извършено след заверка на банковата сметка на Продавача. 

/5/ Ако една от Страните добросъвестно оспори точността на фактура, на или преди датата на 

плащането, същата трябва да представи писмено обяснение за основанието за оспорване и е 

длъжна да плати пълната фактурирана сума не по-късно от датата за плащане. Ако някаква 

сума, платена във връзка със спора, накрая се окаже, че не е била дължима, тази надплатена 

сума, по избор на страната, на която се дължи, трябва да бъде кредитирана или върната на 

същата в срок от десет дни след констатацията. Оспорването на фактура или на част от нея 

не е основане за неплащане на сумата посочена във фактурата. 

/6/ Цената по ал. 1 не включва допълнително начисляваните акциз, данък добавена стойност, 

такса “задължение към обществото” или други такси и допълнителни задължения, които се 

дължат съгласно действащото законодателство или актове на държавни органи. Продавачът 

начислява отделно във фактурата, която издава на Купувача, такса “задължение към 

обществото”, акциз и данък добавена стойност. 

/7/ Купувачът заплаща на съответния оператор на мрежата, към която са присъединени 

обектите му, цената за ползване на мрежата и мрежовите услуги. 

 

V.  НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 5. /1/ Неизправната страна по този договор дължи на изправната неустойка в случаите, 

посочени по-долу, освен ако някои от тях не представляват непреодолима сила, за която е 

спазена процедурата определена в Раздел VІ от настоящия договор, или е вследствие от 

неизпълнение на задълженията на другата Страна, а именно анулиране на регистриран 

график за доставка в случаите на отстраняване от пазара на някоя от Страните по договора 

при условията на ПТЕЕ.   

/2/   Неустойките, които се дължат от неизправната страна в случаите по предходната алинея, 

са както следва:  

1. Продавачът заплаща на Купувача за недоставена електрическа енергия неустойка в размер, 

определен по следния начин: разликата между заявеното и доставеното количество 

електроенергия се умножава по разликата между договорената цена в този договор и цената, 

която Купувачът е заплатил за недоставеното му количество електрическа енергия. 

2. При предсрочно прекратяване на договора от Купувача преди изтичане на писменото 

предизвестие в случаите упоменати в чл.7, Купувачът заплаща на Продавача за неприетата 

електрическа енергия неустойка в размер, определен по следния начин: разликата между 

заявеното и доставеното количество електроенергия се умножава по разликата между 

договорената цена в този договор и цената, която Продавачът е получил от продажбата на 

неприетото от Купувача количество електрическа енергия.  
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/3/ Освен в случаите по алинея едно и две Купувачът/ Участникът заплаща на Продавача/ 

Координатора върху размера на всяко просрочено плащане, неустойка в размер на основния 

лихвен процент (ОЛП) на БНБ плюс десет пункта.  

/4/ Продавачът не носи отговорност  пред Купувача за недоставяне или при частично 

доставяне на договорените количества електрическа енергия по силата на този Договор, и в 

случаите на: 

1. Наличие на обстоятелства по чл. 72 - 74 от Закона за енергетиката; 

2. Наличие на обстоятелства по чл. 111, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката; 

3. Техническа неизправност на електрическите уредби и съоръжения, собственост на 

Купувача или неправилни и/или несвоевременни действия на персонала, обслужващ 

електрическите уредби и съоръжения на Купувача.  

 

VІ.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 6. /1/ Всяка една от Страните е длъжна да уведоми оперативно, с последващо писмено 

потвърждение, съответно другата страна за настъпването и прекратяването на непреодолима 

сила в срок от 24 часа от възникването, респективно края на събитието, независимо от 

характера му. Възникването и времетраенето на събитието на непреодолима сила трябва да 

бъде потвърдено от Българската търговско-промишлена палата или от съответния 

компетентен орган в 10 дневен срок от датата на възникване. Непреодолима сила е 

събитие/обстоятелство по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, което Страната не би 

могла да избегне или преодолее с приемливи средства и които водят до преустановяване 

/пълно или частично/ или неправилно изпълнение на задълженията за доставка или приемане 

по Договора, и което неизпълнение не би могло да бъде избягнато или преодоляно чрез 

упражняване на грижата на добрия търговец, и включва но не се ограничава до: 

терористичен акт, саботаж, война, въстание, бунт, експлозия, пожар, наводнение, 

земетресение, гръм, буря, ураган, проливен дъжд, градушка, свличане и срутване на земни 

маси, суша, заледяване и други природни бедствия, разпоредби на компетентен орган, 

промяна на нормативната и ненормативната уредба, стачки, локаути и други социални 

безредици, засягащи някоя от Страните и други събития извън контрола на Страните. 

/2/ При настъпване на непреодолима сила и една от Страните по регистриран дневен график 

за доставка е в невъзможност да изпълни задълженията си за период по-дълъг от 24 часа, 

засегнатата страна уведомява НЕК-ЕСО и другата страна. Регистрираният график за доставка 

може да бъде прекратен от засегнатата страна за периода на непреодолимата сила или до 

края на периода, за който се отнасят. 

/3/ Уведомлението на засегнатата Страна до ЕСО и до другата Страна по регистрирания 

график за доставка се изпраща до 24 часа от възникване на събитието и съдържа следната 

информация: начало на събитието, предполагаем срок на действие, предполагаемите 

количества електрическа енергия, които засегнатата страна ще потребява/произвежда за 

всеки период на сетълмент по регистрирани дневни графици в периода на действие на 

непреодолимата сила. 

/4/ В случай на непреодолима сила, засегнатата страна ще бъде освободена от задълженията 

си по регистрирания график за доставка и по отношение на нейното балансиране, без да 

дължи неустойки, ако направи съответните уведомления в срок и представи доказателства за 

наличието на такова събитие.  

/5/ В случаите на настъпване на непреодолима сила, правата и задълженията на Страните ще 

бъдат упражнявани съгласно реда и условията на ПТЕЕ.  
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/6/ При всички случаи на непреодолима сила, Страните подписват Протокол и уреждат 

финансовите си взаимоотношения към момента на настъпване на непреодолимата сила и за 

периода на нейното действие. 

 

VIІ.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. /1/ Договорът се прекратява с изтичане на срока на действието му.  

/2/ Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на срока му в следните случаи: 

2.1. По взаимно съгласие на двете Страни, изразено в писмена форма;  

2.2. Едностранно от някоя от Страните, в случай, че другата Страна не изпълни други 

задължения по този договор, за които отговаря, след отправяне на 30 дневно писмено 

предизвестие. В случай, че в срока на предизвестието неизправната Страна преустанови 

неизпълнението и отстрани евентуалните неблагоприятни последици от това неизпълнение, 

договорът не се прекратява; 

2.3. Едностранно от всяка от Страните, с отправяне на  писмено предизвестие до другата 

страна, в срок не по-кратък от 45 /четиридесет и пет/ календарни дни преди датата на 

прекратяване, без да е налице неизпълнение на задължение на Страна по договора. 

2.4. С откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност за някоя от Страните.  

/4/ В случаите по предходната алинея Страните не са освободени от заплащане на дължимите 

лихви и неустойки по този договор. 

/5/ Всички предизвестия по този раздел са в писмена форма. 

/6/ При всички случаи на прекратяване на този договор Страните подписват протокол и 

уреждат финансовите си взаимоотношения към датата на прекратяването за всички отделни 

дължими плащания за доставена електроенергия по регистрирани дневни графици плюс 

всички други дължими суми между Страните по Договора. 

/7/ В случаите по ал. 2 и при наличие на неплатени суми от страна на Купувача за доставена 

електрическа енергия по този договор, Продавачът не носи отговорност към Купувача за 

претърпени вреди или пропуснати ползи вследствие на преминаване на Купувача към 

доставчик от последна инстанция, участието му на пазара на електрическа енергия като 

самостоятелен участник или преустановяване на снабдяването на обектите му с електрическа 

енергия.  

 

VIIІ.  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Чл. 8. /1/ Всички спорове между Страните във връзка със съществуването и действието на 

настоящия Договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и 

разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или 

неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в настоящия Договор, се прилагат 

нормите на българското законодателство, като страните уреждат отношенията си по пътя на 

преговорите. 

/2/   При непостигане на съгласие, спорът се отнася за разрешаване пред Търговския 

арбитражен съд при Българскта търговско-промишлена палата (БТТП) в гр. София, в състав 

от трима арбитри въз основа на неговия Правилник. 

/3/ При необходимост и по искане на една от Страните клаузите на Договора се предоговарят 

и актуализират с подписването на двустранно споразумение. 
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IX. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ПРОВЕРКА И ОТГОВОР 

НА ПОДАДЕНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В БГ ЕС ЖАЛБИ 

Чл.9./1/. Участниците имат право и могат да подават молби, жалби и предложения по реда и 

условията на  тези Правила.  

/2/. Молбите, жалбите и предложенията се подават в писмена форма в звената за работа с 

потребителите, като Координаторът завежда получените молби, жалби и предложения в 

специални  регистри  с входящ номер. 

2.1. При подаване на молба, жалба или предложение Участникът  посочва трите си имена, 

ЕГН, име на фирмата, точен адрес, номер на сключения договор и подпис и печат (ако е 

юридическо лице).   

2.2. Координаторът има право да изисква допълнителна информация относно отделните 

случаи, както и да извършва проверки и констатации на място. 

/3/. Координаторът отговаря в писмен вид на подадените молби, жалби и предложения, след 

изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за разглеждания случай. 

/4/. Сроковете за отговор по т.3 са както следва: 

а. отговор на молба, жалба и/или предложение на потребител – 30 /тридесет/ дни. 

б. искане за проверка  на грешка при фактуриране – Координаторът извършва проверка в 

срок от 7 /седем/ работни дни от постъпване на искането и ако се налагат корекции, коригира 

сметката в срок от 7 /седем/ работни дни след проверката. 

/5/. Координаторът е длъжен да съхранява преписките по постъпилите молби, жалби и 

предложения в  срок съгласно действащото законодателство.  

/6/. За неуредените въпроси от тези правила се прилага ЗЕ, Подзаконовите нормативни и 

административни актове по прилагането му и сключените индивидуални договори за 

доставка на електрическа енергия. 

 

Х.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 10. /1/ 1. Страните по Договора, се задължават да не разкриват условията на Договора, 

както и каквато и да е друга информация станала им известна във връзка с Договора  пред 

трета страна, освен в случаите посочени по-долу. Ако някоя от Страните не спази това си 

задължение, другата Страна е в правото си да поиска разваляне на Договора. 

2. Разпоредбата на по т. 1 няма да се прилага за информацията, която е:  

а) е разкрита с предварителното писмено съгласие на другата Страна; 

б) е разкрита от едната от Страните пред Оператора на ЕЕС, нейни директори, служители, 

клонове, представители, професионални консултанти, банка или друга финансова 

институция, облигационна рейтингова агенция или бъдещ правоприемник; 

в) е разкрита с цел да бъде спазен приложим закон, наредба или правило на борса, оператор 

на система или контролен орган или във връзка със съдопроизводство или регулативно 

производство, при условие, че всяка от Страните, доколкото е възможно и допустимо 

съгласно такъв закон, наредба или правило положи разумни усилия, за да предотврати или 

ограничи разкриването и да даде на другата Страна своевременно предизвестие в този 

смисъл; 

г) се намира или законно попада в публичното пространство.  

3. Задължението на Страните по т. 1 изтича пет (5) години след изтичане на срока на този 

Договор. 
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/2/  1. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в 

писмена форма. Адреси, телефони, факсове, E-mail за контакт и банкови сметки на страните 

по договора са: 

 

ПРОДАВАЧ:  “Енерджи Съплай” ЕООД, ЕИК 175392783, адрес на управление: гр.София, 

ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.3, тел.: 02 / 9848785, факс: 02 / 9848786 e-mail:  

office@energysupply-bg.com 

Банкова сметка: IBAN BG42PIRB80551602392033  

BIC PIRBBGSF, при БАНКА Пиреос АД; Актуален адрес за  кореспонденция: гр. София, ул. 

„Граф Игнатиев” №2, ет.3, ап.6 

Никола Василски /Търговски директор/ - 02/9848785 

Пламен Василев, Мартина Захариева /Технически отдел, графици/ - 02/9848785 

КУПУВАЧ: ………………...…………………………. ,вписано в търговския регистър при Агенцията 

по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК: ……………….…….., със седалище 

и адрес на управление ………………………………………..……………………………., представлявано от  

……………………………………………..- управител, наричано за краткост КУПУВАЧ/ Участник, 

адрес за кореспонденция: ……………………………………………………….………………………….…..…… 

Тел ……………..……...; факс …………………., e-mail:  …………………………….……..……. 

Банкова сметка: IBAN ………………………………………………………., BIC: ……..…..……. 

 

2. Ако някоя от Страните промени посочените в предходната точка адреси, телефони, 

факсове или банкови сметки, без да уведоми другата Страна, последната не носи отговорност 

за неполучени съобщения, графици и други подобни, както и за настъпилите в следствие на 

това  вреди. 

/3/ Нищожността или унищожаемоста на някоя клауза от договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност или унищожаемост на друга клауза или на 

договора, като цяло. 

/4/  Всяко задължение на Страните по настоящия договор е съответно право на другата 

страна.  

/5/ В случай, че е налице промяна на регулаторната рамка, пазарният модел или структурата 

на дължимите такси, страните ще отразят всяка една такава промяна в договорите си. 

Настоящият договор се състои от 8 (осем) страници и се сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните. 

 

ЗА КУПУВАЧА/ Участника : 

 

 

 

ЗА ПРОДАВАЧА/ Координатора : 

mailto:office@energysupply-bg.com

