
РАЗДЕЛ 3.                                                     

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР   

Д О Г О В О Р 
 

Днес, .................   в ………………………….., 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД, с административен адрес: гр. Ботевград, пл. 
„Освобождение" 13, с ЕИК:   000776089,     представлявана от Иван Гавалюгов - 
Кмет на Община Ботевград  и Ирина Григорова – Директор на дирекция „СД и Б“, 
наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

и 

.........………………, ЕИК, седалище  и адрес  на  управление  гр.      ……………..,      ул.     ……………  №       
представлявано от …………………………    –    ……………,    от    друга    страна, наричано за 
краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 
 

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в 
изпълнение на влязло в сила Решение № ....... от ................. на Кмета на Община 
Ботевград, в качеството му на възложител по смисъла на ЗОП и в резултат на 
открита процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП проведена по реда на чл. 74 от ЗОП, 
се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
доставка на нетна активна електрическа енергия ниско напрежение, да 
осъществява задълженията си на координатор на балансираща група за нуждите 
на Община Ботевград определени по цена, в количества и при условията, 
уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно Техническото предложение за 
изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на Изпълнителя. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в качеството си на координатор на балансираща група, 
съобразно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), извършва 
планирането, договарянето на конкретните количества електрическа енергия, 
изготвяне и администриране на конкретни количества електрическа енергия, 
изготвяне и администриране на графици и др., съпътстващи и свързани с 
балансирането и с доставката на електрическа енергия, за които 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплаща допълнително извън цената за 
доставката, уговорена в настоящия договор. 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ регистрира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и лицата, посочени в 
Приложение № 1 към договора като участници в групата - 
непряк член съгласно ПТЕЕ. В този случай отклоненията от заявените количества 
електрическа енергия за всеки период на уреждане на сметки (сетълмент) в 
дневните  графици за доставка и тяхното заплащане се уреждат от координатора 



на балансиращата група, като всички разходи/приходи по балансирането ще са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ като Координатор на балансираща група осигурява 
участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и лицата, посочени в Приложение № 1 в 
балансиращата група при условията на равнопоставеност и прозрачност на 
начина на изчисляване на индивидуалния небаланс и на разпределение на 
груповия ефект между участника и останалите участници в групата. 

 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
1. Цена за доставка на 1/един/ MWh нетна активна електрическа енергия е: 

……………………… лева, без ДДС (…………………………………………….…….....…) 
2. Общата стойност на договора се формира на базата на направените през 

времето на действие на договора доставки на нетна активна електрическа 
енергия за ниско напрежение, но не може да надвишава  _____________(_________) лева 
без ДДС. Към тази сума се начислява ДДС. 

3. В цената по т. 2 се включва цена за доставка на нетна активна енергия, без 
в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и/или 
недостиг. 

4. В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. В цената са включени всички разходи, свързани с изпълнението на 
договора. 

6. По време на действие на договора оферираната в Ценовото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. 

7. Такса „задължения към обществото” и акциз са дължими и платими от 
Възложителя на базата на определените от КЕВР/законодателя нива към датата 
на консумация на електрическата енергия и фактуриране, като таксата за участие 
в балансиращата група на търговеца е включена в единичната цена по раздел II, 
точка 1 от проекта на договор. 

8. Цената на доставка на електрическа енергия, определена в настоящия 
договор не включва определените от КВЕР цена за пренос и достъп през/до 
електроразпределителните мрежи, цена за пренос и достъп през/до 
електропреносната мрежа, цена „задължение към обществото" и акциз. 
 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и лицата по Приложение № 1 към договора заплащат 
веднъж месечно потребеното количество електрическа енергия, отчетена от 
измервателните уреди на съответните измервателни точки, в срок до 30 
календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от 
датата на получаване на оригинал на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
Заплащането е отложено за срок от 30 /тридесет/ календарни дни, след 

представяне на фактура - оригинал. 
2. Фактурите за потребените количества енергия се издават след изтичане на 

отчетния период от един месец /текущия месец/, като не се допуска издаването на 

фактури за междинни и/или авансови плащания в рамките на текущия месец /отчетния 

период/. 

3.За обектите на лицата по Приложение № 1 към договора фактурите се 
издават и изпращат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всеки от второстепенните 



разпоредители с бюджетни кредити по Приложение № 1 и се заплащат от 
получателя на съответната доставка по Приложение № 1.  

4. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за 
подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане към него, 
след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  заплатил  на 
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените  дейности, приети от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
подизпълнителя/подизпълнителите. 

IV.ПЛАНИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА 
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изготвя почасов дневен график за доставка на 

електрическа енергия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този дневен график ще бъде общ вид 
на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, 
започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. 

2. Почасовите дневни графици за доставка се изготвят до размера и 
съобразно с прогнозните по месечни количества енергия изготвени и планирани 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща почасовите дневни графици за доставка на 
ЕСО, в съответствие с разпоредбите на Правилата за търговия с електрическа 
енергия (ПТЕЕ). 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да потвърждава 
графиците за доставка пред ЕСО. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с писмено 
предизвестие 10 (десет) дни преди провеждане на планирани ремонти и други 
планирани дейности по своите съоръжения с уточнени период на провеждане на 
ремонта и прогнози за изменение на средночасовите товари и/или всички 
останали дейности, които биха повлияли върху договорното изпълнение. 

6. В случай на непредвидени изменения и/или непредвидени големи 
ремонти или дълготрайна невъзможност за електропотребление, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 3 /три/ 
работни дни от възникване на събитието за промяна на количеството 
потребявана енергия и очакваната продължителност на събитието. 

V. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява измерването на доставяните количества 

електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на 
Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на 
количеството електрическа енергия , като: 

1.1. Средствата за търговско измерване и тези за контролно измерване 
трябва да отговарят на съответните нормативно-технически документи по 
отношение на технически и метрологични изисквания и характеристики, 
описание и точност; 

1.2. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и 
съгласно изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

2. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този 
договор, се определят съгласно данните от средствата за контролно мерене на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

3. Приемането и предаването на количествата активна нетна електрическа 
енергия се удостоверява ежемесечно с приемо-предавателен протокол, съставен 



преди издаване на фактура. 
 

4. При установяване на различия между доставените и фактурираните 
количества и след направено искане от другата страна, всяка от страните е 
длъжна да предостави на другата страна, в срок от 3 (три) работни дни, 
притежаваната от нея документация, удостоверяваща количествата, доставките и 
получаванията на електрическа енергия, с цел да се определи причината за 
различията. Тези различия са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се фактурира 
реално доставеното количество електрическа енергия. 

 
 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

1. Прехвърлянето на собствеността върху доставените количества 
електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези 
количества в мястото на доставка; 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема всички разходи, свързани с доставянето на 
електрическата енергия и носи риска от недоставянето на договорените 
количества в мястото на доставка. 

3. 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. 

 

VII. СРОКОВЕ 
 

1. Настоящият Договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца, 
считано от датата на регистриране на първия трафик. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените количества електрическата 
енергия в посочените обекти съгласно Техническата спецификация  при спазване 
и прилагане ПТЕЕ. 

2. Да включи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в пазара на балансираща енергия, чрез 
изграждане на стандартна балансираща група с координатор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да заплаща такса за участие. 

3. Да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към 
момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор. 

4. Да извършва всички необходими действия, така че да осигури 
изпълнението на настоящия договор и да не бъде отстранен от пазара на 
балансиращата група. 

5. Да осигурява, в качеството на координатор на балансираща група, 
прогнозиране на потреблението на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да извършва 
планиране и договаряне на конкретните количества нетна електрическа енергия, 
съгласно ПТТЕЕ, като:  

5.1. Изпраща дневните графици за доставка към системата за 
администриране на пазара на оператора на електроенергийната система, в 
съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. 

5.2. Потвърждава от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ графиците за доставка в 
системата за администриране на пазара на оператора на електроенергийната 
система.              



5.3. Осигурява отговорността по балансиране, като урежда отклоненията 
от заявените количества електроенергия за всеки период на уреждане на сметки 
(сетълмент) в дневните графици за доставка и тяхното заплащане, като всички 
разходи/приходи по балансирането на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.4. Да издава оригинални фактури за полученото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и oт 
лицата по Приложение № 1 количество енергия. Възложителят има право да 
откаже плащане по фактура: когато измерването и отчитането на доставените 
количества не е в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ; когато към 
цената за доставка на 1 кВтч нетна активна електрическа енергия ниско 
напрежение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е начислил акциз, мрежови услуги, такса 
„Задължения към обществото", добавки по чл. 7 от НРЦЕЕ, които не са в 
законосъобразни размери; когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е издал фактура, която не 
отговаря на изискванията на Закона за счетоводство и/или последната не е 
придружена от отчет за изразходваното количество енергия; когато 
изпълнителят не е представил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил 
на подизпълнителя/те всички приети при условията на договора дейности (в 
случай, че за изпълнението на договора има сключени един или повече договори 
за подизпълнение). 

6. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените в договора срокове при: 
невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по Договора; 
промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 
действия по изпълнението на този Договор; промяна в данните по регистрация, в 
данните, необходими за издаване на данъчни фактури и др. 

7. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поисканите от него и уговорени в този 
Договор информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в 
Договора. 

8. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката 
(ЗЕ) и наредбите към него, както и ПТЕЕ и разпорежданията на Оператор на 
електропреносна мрежа (OEM) така, че да не бъде отстранен от пазара на 
балансираща енергия. 

9.  Да извърши доставката на ел. енергия с необходимото качество за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при некачествено изпълнение на задълженията си 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ търпи санкция от 30% от фактурираното за месеца, след 
повторно некачествено изпълнение Договорът ще бъде прекратен в 10-дневен 
срок, след фактуриране. Aко поради каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
достави електрическа енергия в договорените срокове и качество (в съответствие 
с приложимите стандарти), същият дължи неустойка за всеки ден на 
неизпълнението в размер на 5% на ден от фактурираното за предходния месец, 
като при неотстраняване на неизпълнението за повече от 10 дни Възложителят 
има право да развали договора с едностранно писмено предизвестие. 

 

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване 
на задълженията му по договора; 

2. Да купува и приема доставените количества електрическа енергия за 
нуждите си, съгласно уговореното в настоящия договор; 



3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количествата електрическа енергия по 
цената, определена съгласно уговореното в Раздел I I  т. 1 при условията и в 
срока съгласно настоящия договор; 

4. Да извършва всички необходими действия и да оказва пълно съдействие 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод изпълнението на настоящия договор; 

5. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в посочените в Договора срокове при: 
5.1. невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по 

Договора; 
5.2. провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха 

повлияли на изпълнението на задължението му за приемане на договорените 
количества; 

5.3. промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да 
извършват действия по изпълнението на този Договор; 

5.4.промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване 
на данъчни фактури, в номерата на банковите си сметки и др.; 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора 

относно качество, количества, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

2. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи 
неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума, за всеки просрочен 
ден, но не повече от 30 дни. 

3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не 
е в съответствие с техническата спецификация и с Техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 
изпълнение в размер на   лв., представляваща 3% от стойността на договора 
/без ДДС/, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Гаранцията за 
изпълнение се представя под формата на:: 

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на 
договора, или 

- парична сума; 
-  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя.1 
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата 

гаранция за изпълнение в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по 
Раздел VII. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на 
валидност на гаранцията   и   този   срок   изтича   преди   срока   на   договора   по   
Раздел VII, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да 
представи банкова гаранция с удължена валидност. 

3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата 
гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане 
за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията 
от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на 
паричен депозит. 
                                                           
1 Остава само текста според избраната форма на гаранцията. 



4. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от 
нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на договора по Раздел VII без да 
дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията при възникнал спор, 
както и да я усвои пълно или частично за вземанията си за неустойки и 
обезщетения. 

 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

1. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор, от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху 
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, както и 
обезщетението за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 
договорената неустойка. 

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на 
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде 
внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в 
определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на 
начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на 
неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение. 

3. В случаите по Раздел XI т. 1 , когато гаранцията за изпълнение не покрива 
размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, 
дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата. 

4. За виновно неизпълнение на парични задължения по настоящия договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на 
забавеното плащане на ден, но не повече от 10 % от стойността на съответното 
забавено плащане. . 

5. При виновна забава на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
продължила повече от 24 часа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора 
едностранно. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно 
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин: 

6.1. чрез прихващане на суми, дължими между страните; 
6.2. при липса на такива суми - от гаранцията по Раздел X т.1 от настоящия 

договор; 
6.3. по съответния законов ред. 
 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

3. „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 
на договора. 

4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 3-дневен 



срок от настъпването на непреодолимата сила. При не уведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спират. 

6. Не представлява „непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови представители 
и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

1. С изпълнение на договора в уговорения срок. 
2. Без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
3. Без предизвестие - при неподновяване или прекратяване/отнемане 

лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с влязло в сила решение на КЕВР. 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно 

предизвестие, в случай на неизпълнение на клаузите на настоящия договор или 
изпълнение, разминаващо се с Техническото предложение за изпълнение на 
поръчката и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като задържи внесената 
гаранция. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора при условията 
на чл. 118 от ЗОП. 

6. Прекратяването на договора преди изтичане на срока, за който е сключен, 
става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за 
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
дейности по изпълнение на договора. 

7. По взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва 
двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на 
прекратяването. 

8. В останалите случаи, предвидени в този Договор. 

XIV. СЪОБЩЕНИЯ 

1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от 
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2. За дата на съобщението се смята: 
• датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
• датата на изпращането - при предаване чрез факс; 
• датата на изпращането - при кореспонденция чрез e-mail. 
3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
гр. ………. 
адрес:……… 
телефон:… 
факс: ……… 
e-mail: …… 



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Адрес: гр.Ботевград, пл.“Освобождение“ № 13 

  Eлектронна поща: obshtina@botevgrad.org 
  Официална страница на Община Ботевград в интернет: , www.botevgrad.bg 

 

 
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 3-
дневен срок от промяната. 

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

1. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 
документи и приложения, които са неразделна негова част: 

- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от 
формите, определени в чл. 111 от ЗОП; 

- Документи за доказване на липсата на основанията за отстраняване по чл. 
58 от ЗОП; 

- Документи за доказване на съответствието с поставените критерии за 
подбор. 

 
2. Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра 

на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ................................  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ................................. 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ 

Кмет на Община Ботевград                 

 

Директор дирекция „СД и Б“ ................................. 

 

СЪГЛАСУВАЛ:  

ЮРИСКОНСУЛТ: 

mailto:obshtina@botevgrad.org
http://www.botevgrad.bg/


Приложение № 1 

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, 
НА КОИТО ЩЕ СЕ ДОСТАВЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 

 
№ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ЕИК АДРЕС 
1. Община Ботевград 000776089 гр. Ботевград, площад 

„Освобождение” № 13 
2. Кметство Скравена 0007760890098 община Ботевград, село 

Скравена 
3. Кметство Литаково 0007760890148 община Ботевград, село 

Литаково 
4. Кметство Новачене 0007760890171 община Ботевград, село 

Новачене 
5. Кметство Трудовец 0007760890114 община Ботевград, село 

Трудовец 
6. Кметство Врачеш 0007760890079 община Ботевград, село 

Врачеш 
7. Кметство Гурково 0007760890083 община Ботевград, село 

Гурково 
8. Кметство Радотина 0007760890152 община Ботевград, село 

Радотина 
9. ППМГ „Акад. Проф. 

Д-р Асен Златаров”, 
гр.Ботевград 

000760099 община Ботевград, град 
Ботевград, бул. „България” 
№ 18 

10. ОУ „Отец Паисий” - 
с.Врачеш  

000759015 Община Ботевград, с. 
Врачеш, пл. „Освобождение“ 
№4 

11. ОУ „Васил Левски” - 
с.Литаково 

176117377 община Ботевград, с. 
Литаково, ул. „Велчова 
завера” № 1 

12. ОУ „Васил Левски” - 
с. Новачене  

000759766 община Ботевград, с. 
Новачене, ул. „Кирил и 
Методий” № 2 

13. ОУ „Любен 
Каравелов” - с. 
Трудовец 

000759033 община Ботевград, село 
Трудовец, ул. „Черковна” № 3 

14. ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” - с. 
Липница 

000759759 община Ботевград, село 
Липница 

15. ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” - гр. 
Ботевград 

175474586 община Ботевград, град 
Ботевград, ж.к. „Васил 
Левски, ул. „Д-р Адриян 
Атанасов” № 8 

16. ОУ „Васил Левски” - 
гр. Ботевград 

000758753 община Ботевград, град 
Ботевград, ул. „Княз 
Александър Батенберг” № 14 

17. ОУ „Никола Йонков 000758760 община Ботевград, град 



Вапцаров” - гр. 
Ботевград 

Ботевград, ул. „Стара 
планина” № 2 

18. ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” - с. 
Скравена 

000759022 община Ботевград, село 
Скравена, ул. „Тодор Попов” 
№ 3 

19. ДГ „Синчец” - 
гр.Ботевград 

000763113 гр. Ботевград, ул. 
„Александър Стамболийски” 
№ 47 

20. ДГ „Кокиче” – гр. 
Ботевград 

131567551 град Ботевград, ул. „Д-р 
Адриян Атанасов” № 10 

21. ДГ „Слънце” – гр. 
Ботевград 

122003155 гр. Ботевград, ул. „Шипка" № 
27 

22. ДГ „Здравец” - с. 
Литаково 

000757466 община Ботевград, село 
Литаково, ул. „Шести 
септември” № 79 

23. ДГ „Славейче” - гр. 
Ботевград 

000763056 община Ботевград, град 
Ботевград, ул. „Княз 
Александър Батенберг” № 30 

24. ДГ „Звънче” - гр. 
Ботевград 

176162381 община Ботевград, град 
Ботевград, ул. „Шести 
септември” № 17 

25. ДГ „Зора” - с. 
Новачене 

000757509 община Ботевград, село 
Новачене, ул. „Аспарух” № 3 

26. ДГ „Детелина” - 
с.Врачеш 

000757231 община Ботевград, с. Врачеш, 
ул. „Кольо Видин” №1 

27. ДГ „Здравец” – с. 
Трудовец 

000757249 община Ботевград, с. 
Трудовец, ул. „Васил Левски” 
№ 13 

28. ДГ „Иглика” - 
гр.Ботевград 

175407317 гр. Ботевград, ул. „Хаджи 
Димитър” № 31 

29. ДГ „Детелина” – с. 
Скравена 

000757256 община Ботевград, с. 
Скравена 

30. ДЯ „Здравец“, 
гр.Ботевград 

000770296 град Ботевград, ул. „Стара 
планина” № 25 

31. ОП „Автогари и 
транспортно 
обслужване” 

0007760891442 община Ботевград, град 
Ботевград, ул. Витоша № 1 

32. Исторически музей – 
гр. Ботевград 

000760569 община Ботевград, град 
Ботевград, пл. „Саранск” № 1 

33. ОП за почивно дело 
„Боженишки урвич” 

0007760891461 община Ботевград, село 
Боженица 

34. Дом за стари хора 
„Д-р Адриян 
Атанасов” - гр. 
Ботевград 

0007760891476 гр. Ботевград, ж.к „Васил 
Левски” ул. „Д-р Адриян 
Атанасов” № 9 

35. ОП „Обредни 
дейности“ 

0007760891438 община Ботевград, град 
Ботевград, ул. „Незнаен 
войн” № 3 

36. ОП „Регионално 
депо за неопасни 

0007760891480 община Ботевград, град 

Ботевград,  



отпадъци“ - гр. 
Ботевград 

пл. „Освобождение” №13 

 


