
 

 Образец № 1  
 

 

 

: Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата 

 

 

Наименование на участника:  

 

 

№ по ред Вид на документа 

 

Брой документи, 

бр. страници, 

форма 

(оригинал или 

заверено копие) 

 2 3 

1.  Списък на документите и информацията, 

съдържащи се в офертата (по образец) 
 

2.  Представяне на участника ( оргинал по образец 

№2) 

 

3.  Оферта (оргинал по образец№3)  

4.  Нотариално заверено пълномощно на лицето 

подписващо офертата (оригинал) 

(когато участникът се представлява от 

пълномощник) 

 

5.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП) оригинал по образец№ 4 

 

6.  Декларация по чл.97 ал. 5 от ППЗОП (за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП). 

оригинал по образец№ 5 

 

7.  Декларация по чл. 66, ал.1 от ЗОП за ползване на 

подизпълнители, ако участникът предвижда такива. 

(оригинал, по образец №6) 

 

8.  Декларация за съгласие за участие като 

подизпълнител. (оригинал по образец №7)  

 

9.  Лицензия издадена от КЕВР за търговия с 

електрическа енергия, включващо и дейността 

„координатор на стандартна балансираща група” 

или негов еквивалент съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен. 

 



 

№ по ред Вид на документа 

 

Брой документи, 

бр. страници, 

форма 

(оригинал или 

заверено копие) 

(заверено от участника копие) 

10.  Списък съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП за 

извършените доставка/и, еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, изпълнени през последните 

3 години до датата, определена като краен срок за 

получаване на  офертите (оригинал, по 

образец№8) 

 

11.  Документ, потвърждаващ, че участникът е 

регистриран в ЕСО ЕАД, като търговец на 

електрическа енергия и като координатор на 

стандартна балансираща група с посочен кодов 

номер (заверено от участника копие) 

 

12.  Валиден сертификат, удостоверяващ 

съответствието на участника със стандарти за 

системи за управление на качеството по ISO 

9001:2008/9001:2015 с обхват „търговия с 

електрическа енергия” или еквивалент (заверено от 

участника копие)  

 

13.  Предложение за изпълнение на поръчката  

(оригинал, по образец №9) 

 

14.  Декларация за срока на валидност на офертата 

(оригинал, по образец№10) 

 

15.  Декларация  за приемане клаузите в проекта на 

договор (оригинал, по образец№11) 

 

16.  Декларация за извършен оглед на място(оригинал, 

по образец №12) 

 

17. Декларация за броя на членовете на балансиращата 

група(оригинал, по образец №13) 
 

18. Ценово предложение(оригинал, по образец №14)  

 

 

  Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

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

                                                                                     (име и фамилия) 

 

                                                                              (длъжност на представляващия участника)     



 

                                                                                                                     Образец №2      

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 
 

За участника представил оферта за възлагане на обществена поръчка чрез 

събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 

нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-

град Несебър, к.к. Слънчев бряг” 

  
  

1. Наименование на участника: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………………… 

/пощенски код, град/село, община, квартал, улица №/бл., ап./ 

ЕИК/ Булстат: ......................………………………...........................…………. 

телефон №:......................................………факс №:………………....……… 

e-mail :…......................................................……………………………....…… 

3.Адрес за кореспонденция: ………………………….................................. 

....................................................... .............................................................................. телефон: 

....................... факс: .................................... е-mail: ................................... 

Интернет адрес: .................................................................................................... 

 

 

3.Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

 

 

 

 

Трите имена:............................................................................................ 

Длъжност: ..............................................................................................................       

телефон/ факс  ....................................................................................................... 



 

Лични данни - ЕГН........................................, л.к. № .......................................... издадена на 

.......................................... от МВР -  ..............................................,адрес.............................................. 

4. Обслужваща банка: 

5. IBAN: 

6. Титуляр на сметката: 

Дата...............................                     Подпис и печат:......................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Образец №3 

 

 

 

ОФЕРТА 
 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
             С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за 

нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, 

к.к. Слънчев бряг” 

 
 

 Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги 

приемаме без възражения. 

Задължаваме се да спазваме условията за участие и за възлагане на обществената 

поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението 

на предмета на поръчката. 

Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

когато е приложимо.   

Декларираме, че не сме свързани лица съгласно чл.107, т.4 от ЗОП с друг участник в 

настоящата обществена поръчка. 

 

 

Дата: .......................... г.                                 Участник: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                   (подпис и печат) 

 

*Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от 

надлежно упълномощено лице. 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец №4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

по чл. 97, ал.5 от ППЗОП 

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените 

поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

като участник в  Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг”, 
 

                                                            Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / 

реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:  

1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 

253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-

дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

Дата: .......................... г.                                 Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                            (подпис и печат) 

 

Забележка: 

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.  

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се 

представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 

57, ал. 2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4  

и чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 



 

 

Образец №5 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 97, ал.5 от ППЗОП 

за липса на обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените 

поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

като участник в  Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Представляваният от мен участник: 

(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):  

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията; 

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или 

към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 



 

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан 

с удостоверяване на липсата на основания за отстраняването или изпълнение или 

изпълнението на критериите за подбор. 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнение критериите за подбор. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-

дневен срок от настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

Дата: .......................... г.                                 Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                            (подпис и печат) 

 

Забележка: 

* Декларацията се подписва от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 

представлява/т участника.  

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се 

представя  за  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 

57, ал. 2 от ЗОП. 

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4  

и чл. 66, ал. 2 от ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец №6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 66 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

като участник в  Обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетна активна електрическа 

енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА 

БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг” 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / 

няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава) 

 

2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и 

съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва: 

 

Наименование на 

подизпълнителя 

(ЕИК/Булстат/ЕГН) 

Видове работи от предмета 

на поръчката, които ще 

изпълнява 

Дял на изпълняваните 

работи като % от 

стойността на 

обществената поръчка 

   

   

   

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по 

чл.313 от НК. 

 

Към настоящата декларация прилагаме: 

1. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения. 

2. Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и 

дела на тяхното участие. 

 

Дата: .......................... г.                                      Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                        (подпис и печат) 



 

Образец № 7  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

 

със седалище и адрес на управление.................................................................................................., 

 в качеството на  ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  на..............................................................................  
(посочва се наименованието на изпълнителя), 

с ЕИК/БУЛСТАТ……………….................…,със седалище и адрес на управление: 

………............................................................……...........………….,  във връзка с участието   в  

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА 

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг”, 
 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

Представляваното от мен………………………………...................................................…….., 

/наименование на подизпълнителя/ 

е съгласно да участва като подизпълнител  на.......................................................................................                                                                                

при изпълнение на посочената обществена поръчка и дейностите, които ще изпълняваме като 

подизпълнител са:  

            ________  

(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които 

ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).  

В съответствие с нормативно установената забрана в чл. 101, ал. 9 от ЗОП, 

представляваното от мен дружество няма да подава самостоятелна оферта за участие в обявената 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 

Във връзка с изискванията на чл. 66, ал. 2 от ЗОП, приложено представяме всички 

необходими документи по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, 3 4, 5 и 7 от ЗОП. 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.   

             

Дата: .......................... г.                                      Декларатор: ............................ 

(дата на подписване)                                                                                        (подпис и печат) 
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Образец №8 

 

 

С П И С Ъ К 
на доставките по чл.64 ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки 

с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор 

на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА 

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 

  
 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

като участник в  Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следните видове доставки, 

*идентични и/или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, считано 

до датата на подаване на офертата, за коeто разполага с доказателства (удостоверения, 

референции, др.) за извършването им: 

  

№ 

 

Вид на 

доставката  

 

Стойност  

без ДДС 

Количества 

/Обеми 

Дата на 

доставкат

а 

Получатели 

(Данни за 

контакт) 

1.      

2.      

…..      

*Под идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка се разбира „внос, износ, 

покупка, продажба и всякаква друга търговия с ел.енергия. 

 



 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата,…………………..г.                                 ДЕКЛАРАТОР: ……………………(подпис)

                                                                                                                      

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.  

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образец №9 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

за участие в обявена обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна 

активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща 

група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски 

съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг” 
 

 

 

От  ................................................................................................................................ 

                                                     (наименование на участника) 

 

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената 

поръчка с горепосочения предмет, както следва: 

 
1.Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е за период от 12 месеца, считано 

от датата на потвърждение на първия график за доставка. 
2. Заявяваме, че сме в състояние да доставяме цялото прогнозно количество 

електрическа енергия, посочено в техническата спецификация в срок и с необходимото 

качество. 

3. Заявяваме, че ще осигурим непрекъснатост на електроснабдяването и ще доставяме 

електрическа енергия с качество и по ред съгласно предвиденото в Закона за енергетиката (ЗЕ) 

и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с 

доставката на електрическа енергия, в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правила за търговия с 

електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия 

(ПИКЕЕ). 

4. До подготвяне на официалния договор, тази оферта, заедно с потвърждението от Ваша 

страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

 

     Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя. 
 

 

   Дата: .................       Подпис и печат: ........................................ 

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

                                                         (име и фамилия, длъжност на представляващия участника) 

 



 

 

 

Образец №10 

 

 

  

ДДееккллаарраацциияя  ззаа    
  

ССРРООККАА  ЗЗАА  ВВААЛЛИИДДННООССТТ  ННАА  ООФФЕЕРРТТААТТАА  

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

– участник за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка 

на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща 

група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град 

Несебър, к.к. Слънчев бряг” 
 

 

     ПРЕДЛАГАМ: 

 

 

Срок за валидност на офертата e 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок 

за     получаване на офертите. 

 

 

 

 Дата.............................                            Декларатор:.............................  

                     /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Образец №11 

     

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

За съгласие с клаузите на проекта на договор 

 

 

Долуподписаният /-ната/ ……………………...........................……….........................................…..  

(трите имена) 

 

в качеството си на ……………….....................................................…………...............................…..  

(длъжност) 

на ……………………............................................................,ЕИК/Булстат/ЕГН …….…....…..……, 

(наименование на участника) 

 

 със седалище и адрес на управление ………............................................................………………., 

като участник в  Обществена поръчка с предмет:  „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 
 

 

 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и съм съгласен с клаузите, съдържащи 

се в него. 

 

 

 

 

 

................................г.                                                               Декларатор:............................. 

                                        /подпис и печат/ 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец №12 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД НА МЯСТО 

 

 

Долуподписаният ............................................................................................................. 

в качеството си на...................................................................... (посочете длъжността) 

на ............................................................................ (посочете фирмата на участника)  

със седалище и адрес на управление:  ......................................................................... 

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

вписано в търговския регистър на  .........................................................., с ЕИК по БУЛСТАТ  

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

 

 

и с оглед на участието на представляваното от мен дружество в представяната оферта за 

възлагане изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна 

електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на 

ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 
 

Декларирам, че: 

 

1.Извърших оглед на място на обектите от обявената обществена поръчка. 

2.Запознат съм и приемам изцяло условията и изискванията на Възложителя в утвърдената 

публична покана за възлагане на обществената поръчка.  

3.Ще осигуря мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя - on line. 

 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

  

 

 

 

Дата: ………………..                                                            УЧАСТНИК:............................... 

                                                      /име, длъжност/ 

                                                                                                                        Подпис и печат 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Образец № 13 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
за броя на членовете в балансиращата група 

 

Долуподписаният …..........……………..…………………………………………………., в 

качеството си на …………........................……………………….............................................  

/Управител или друг представител/ 

на ……………………………………….…………………………………………………......... 

                                    /посочване на наименованието на участника/,  

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

Броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до 

консумацията на електрическа енергия на Възложителя е …………………….. броя. 

 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ………………..                                                            УЧАСТНИК:............................... 

                                                      /име, длъжност/ 

                                                                                                                        Подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                       Образец №14 

 

 

  

 

 

 

 

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    
за участие в обявена обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на 

стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА 

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев 

бряг” 

 

ДО:    

 

ОТ: ……………………………………………………………………………………… 

                                                   (наименование на кандидата) 

 

с адрес: ………………………………………………………………………………….. 

 

тел.:  …………………,  факс: ………………, , e-mail: ………………………………. 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………., Регистрация по ДДС: ………………….. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка чрез  обява от ЗОП с предмет:  

1. Предлагаме цена за 1 /един/ кWh нетна активна електрическа енергия за ниско 

напрежение в размер на ………….… (……….….......................... ........................................) лева 

без ДДС (посочва се с точност до пeтия знак след десетичната запетая). 

2. Предложената от нас цена включва  цена за доставка на нетна активна енергия 

за ниско напрежение, администриране и балансиране на доставянето на електрическа 

енергия и всички други разходи, свързани с изпълнението на поръчката. 

3. В предложената от нас цена не са начислении суми за излишък и недостиг, нито 

такса за участие в балансиращата група. 

4. Заявявяме, че в случаите на небаланси на електрическа енергия същите ще са за 

наша  сметка, ако бъдеме избран за Изпълнител . 



 

 

5. В предлаганата цена не са включени ДДС, акциз и такса „задължения към 

обществото”, които са предмет на държавно регулиране и се начисляват отделно. 

  

 Предложената цена е определена при пълно съответствие с изискванията на 

възложителя посечени в документацията по обществената поръчка. 

 

Дата: .................................                        Подпис:…………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                           Образец №15   

 

 

 

ДОГОВОР 
 

№…………………..…/…………….…..2016г. 

 

         Днес, ……………2016г., в гр. Несебър, на основание чл.194,ал.1 от Закона за 

обществените поръчки, след проведена открита процедура по реда на ЗОП и Решение № 

............./............2016 г. на Директора на Почивна база „Слънчев бряг” –гр. Несебър за 

класиране на участниците и определяне на изпълнител в   процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и 

координатор на стандартна балансираща група за нуждите на ПОЧИВНА БАЗА 

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ” на Министерски съвет-град Несебър, к.к. Слънчев бряг” 
,се сключи настоящият договор между: 

 1.Почивна база „Слънчев бряг”-гр. Несебър, с ЕИК176251497, със седалище и адрес на 

управление: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, представлявано от Директора Станка 

Йорданова Харизанова, съгласно Заповед № ........./.......12.2016г. на Директора на 

Почивна база „Слънчев бряг”-гр. Несебър, наричано за краткост по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и 

  и 

2. „....................................................................„, вписано в Търговския регистър към Агенция 

по вписванията с ЕИК: ................, със седалище и адрес на управление: 

......................................................................, представлявано от ............................................................. в 

качеството му на ........................, наричано за краткост по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

 

                                                

І. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

В настоящия договор ще бъдат използвани някои съкращения, както следва: 

- Закон за енергетиката (ЗЕ); 

- „Оператор на електропреносна мрежа” (ОЕМ) - юридическото лице, което 

администрира сделките с електрическа енергия и има правомощия по чл. 111, ал. 1 от Закона 

за енергетиката;   

- Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) 

- Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

доставка на определени, съгласно ал. 2 количества нетна активна електрическа енергия по 

цена, в размера и при условията, уговорени по-долу в настоящия договор и съгласно 

приложенията към него.  

(2) Договорените количества се известяват на ОЕМ под формата на дневни графици за 

доставка, в които са отразени почасовите количества, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и 

продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по силата и при условията на настоящия договор. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 



 

Приложение № 1 – Предложение за изпълнение на поръчката, предложена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при участието му в публичната покана за възлагане на обществената 

поръчка; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предложено при 

участието му в публичната покана за възлагане на обществената поръчка. 

(3) По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна 

активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ. 

(4) С подписването на този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ става член на балансиращата 

група на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІІ. СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца и влиза в сила 

от датата на регистрация на първия регистриран график. 

 

ІII. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ, СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. Общата стойност на договора се формира на базата на направените през времето 

на действие на договора доставки на нетна активна електрическа енергия. Към тази сума се 

начислява ДДС. 

Чл. 4. (1) В цената по чл. 3 се включва единствено цена за доставка на електрическа 

енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и 

недостиг. 

(2) В случаите на небаланси на електрическа енергия същите са за сметка на 

Изпълнителя. 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставената електрическа енергия, в лева, 

съгласно оферираната в ценовото предложение цена на нетна активна електрическа енергия 

посочени в предложение за изпълнение на поръчката, след издаване от изпълнителя на 

данъчната фактура – оригинал. Плащането се извършва с платежно нареждане по сметка на 

Изпълнителя. 

(2) По време на действие на договора оферираната в ценовото предложение на 

Изпълнителя цена на нетна активна електрическа енергия не се променя. 

 

Банковата сметка на Изпълнителя е: 

ТБ …............................................................. - клон................................................ 

Банкова сметка: ......................................................................................... 

Банков код: ................................................................................................ 

Сметка по ДДС: ТБ........................................................ – клон ................................................, код: 

....................................................................., 

сметка: ........................................................................................................ 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. Изпълнителят има право да получава в срок цената на доставената ел.енергия, 

въз основа на издадената от него фактура. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да продава на Възложителя договорените количества електрическата енергия в 

мястото на доставка, съгласно ПТЕЕ; 



 

2. Да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия, чрез изграждане на 

стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя 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 издава данъчни фактури за полученото от Възложителя количество енергия в 

указаните в този договор срокове; 

5. 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, в 

номерата на банковите си сметки и др.; 

6. Да предоставя на Възложителя поисканите от него и уговорени в този договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в Договора; 

7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 

ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща 

енергия; 

8. Да изпълнява качествено възложените му работи, в обеми и срокове, съгласно 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9. Да изпълнява предмета на договора с квалифициран персонал, съгласно всички 

изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

10. Да спазва посочените срокове; 

11. Да възстановява за своя сметка всички нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди по 

повод изпълнението на настоящия договор; 

11. Да спазва изискванията на действащата в страната нормативна уредба, 

регламентираща изпълнението на дейностите, които са предмет на договора; 

12. Да се съобразява, спазва и изпълнява всички бележки, искания и препоръки на 

Възложителя по повод изпълнението на настоящия договор. 

Чл.8. 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. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

Изпълнителя за осъществяване на задълженията му по предмета на договора. 

Чл.10.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. Да планира и договаря количеството нетна активна енергия съгласно изискванията 

на ЗЕ и ПТЕЕ; 

2. Да купува и приема договорените количества електрическа енергия в мястото на 

доставка, съгласно уговореното в настоящия договор; 

3. Да заплаща на Изпълнителя количествата електрическа енергия по цената, 

определена съгласно уговореното в глава III от 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: 

а/ невъзможност или забавяне на изпълнението на задълженията му по договора; 

б/ за провеждане на планови ремонти или други дейности, които биха повлияли на 

изпълнението на задължението му за приемане на договорените количества; 



 

в/ промяна в лицата, които го представляват или са упълномощени да извършват 

действия по изпълнението на този договор; 

г/ промяна в данните по регистрация, в данните, необходими за издаване на данъчни 

фактури, в номерата на банковите си сметки и др.; 

6. Да предоставя на Изпълнителя поисканите от него и уговорени в този договор 

информация, данни или документи по начина и в сроковете, посочени в договора; 

7. Да спазва разпоредбите и правилата, заложени в ЗЕ и наредбите към него, както и 

ПТЕЕ и разпорежданията на ОЕМ така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща 

енергия. 

Чл.11. (1) По разпореждане на ОЕМ съгласно ПТЕЕ Възложителят ще увеличава, 

намалява и/или прекъсва изпълнението на задължението си за получаване на електрическа 

енергия или ще извършва всяко друго действие, разпоредено от ОЕМ, при условие, че такова 

увеличаване, намаляване, прекъсване и съкращаване, по преценката на ОЕМ се налага от 

ограничения в електроенергийната система. 

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

ПТЕЕ. 

Чл.12. В случай на неизпълнение клаузите на настоящия договор или изпълнение 

разминаващо се с предложението за изпълнение на поръчката и ценовото предложение дадени 

от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да прекрати настоящия договор с 

едномесечно предизвестие, като задържи внесената гаранция. 

 

VІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 

Чл.13. Прехвърлянето на правото на собственост върху доставените количества 

електрическа енергия се осъществява в момента на постъпването на тези количества в мястото 

на доставка. 

Чл.14. (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. 

 

VІІ. ИЗМЕРВАНЕ НА ДОСТАВЕНАТА И ПОЛУЧЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЕНЕРГИЯ 

 

Чл.15. (1) Възложителят осигурява измерването на доставяните количества 

електрическа енергия в мястото на доставка в съответствие с изискванията на ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

(2) 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. 

 

VІІІ. ОТЧИТАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ 

 

 

Чл.16. Отчитането на средствата за измерване се извършва в сроковете и съгласно 

изискванията, определени в ПТЕЕ и ПИКЕЕ. 

Чл.17. Количествата електрическа енергия, продадени и закупени по този договор, се 

определят съгласно данните, предоставени от ОЕМ на страните . 



 

Чл.18. 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. 

 

 

 

ІХ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И НЕУСТОЙКИ 
 

Чл.19. (1) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинените вреди, при условията на действащото гражданско и търговско 

законодателство на Република България. 

(2) Отговорност не се дължи от страните при случай на наличие на непреодолима сила, 

дефиницията за която страните се съгласяват да се счита тази определена от законодателя в 

чл. 306 от Търговския закон. 

Чл.20. При установяване на неизпълнение на клаузи от настоящия договор, 

Възложителят има право да прекрати договора при условията на чл. 21 от настоящия 

Договор. 

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.21. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане срока на действие на договора; 

2. по взаимно съгласие на страните; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно писмено предизвестие при  

      неизпълнение на задълженията по договора; 

4. при отнемане на разрешенията, необходими за извършване на дейностите по 
предмета на договора; 

5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от 

страните; 

6. други, предвидени в законодателството основания. 

 

Чл.22. Прекратяването на договора не освобождава Възложителя от задължението му 

да изплати всички фактурирани дължими до момента суми за доставената електрическа 

енергия. 

 

ХІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.23. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Закона 

за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите 

действащи нормативни актове. 

Чл.24. Страните по настоящият договор се договарят, че цялата кореспонденция по 

изпълнението му ще се осъществява на следните адреси, телефони и факсове, а именно: 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Почивна база „Слънчев бряг” на Министерски съвет, гр. 

Несебър, к.к. Слънчев бряг, тел: 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



 

 

гр. ……………………; ул……………………….…, тел. за контакти: …………….………; 

факс………………………… 

 

Чл.25. (1) Възникналите проблеми относно изпълнението на този договор ще се 

решават по споразумение между страните, а при невъзможност за постигане на съгласие - по 

реда на действащото законодателство на Република България.     

(2) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълването на празноти в договора или 

приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 

компетентния български съд по седалище на Възложителя. 

Чл.26. Неразделна част от настоящият договор са одобрената от Възложителя 

документация, офертата и ценовото предложение на Изпълнителя. 

 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      за ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Станка Харизанова- ДИРЕКТОР 

 

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

 

Добринка Иванова -ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 

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

 
 

 

 


