ДОГОВОР № 9080_207
за снабдяване с електрическа енергия

Днес, .

S

i

2018 г., в гр. Пловдив между страните:

„ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,
ул. Христо Г.
Данов № 37, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 123526430, ИН по ЗДДС
BG123526430, представлявано от Ж анет Стойчева, Изпълнителен член на Съвета на Директорите, и Петър
Янков - прокурист, наричано по-нататък в договора „ЕВН ЕС",
и
Областна дирекция на М В Р Ямбол със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. Преслав №40, вписано в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 129010004, ИН по ДДС: BG129010004, представлявано
от Генчо Георгиев Иванов - директор на ОДМВР - Ямбол, наричано за краткост в договора „Клиент",
„ЕВН ЕС" и „Клиентът" заедно наричани по-долу страни, а всеки поотделно „страна",
И като се взе предвид, че:
А. ЕВН ЕС притежава Лицензия № Л-141-11/13.08.2004 г., за обществено снабдяване с електрическа енергия,
издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР);
Б. Клиентът притежава/ползва обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа от лицензионната
територия на ЕВН ЕС
на основание чл. 3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор, за следното:

I.ПРЕДМЕТ Н А ДО ГОВОРА
Чл. 1. (1) С настоящия договор ЕВН ЕС, в качеството на Краен снабдител, доставя, а Клиентът купува електрическа
енергия за обектите, изброени в Приложение 1, неразделна част от договора.
(2) Страните се съгласяват, че ако някой въпрос не е уреден в настоящия Договор, то приложение в отношенията
между страните намират „Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България
Електроснабдяване" ЕАД", одобрени с Решение на КЕВР № ОУ-013 от 10.05.2008 г., доколкото записаното в тях не
противоречи на настоящия Договор.
Чл. 2. Клиентът си запазва правото при възникнала необходимост да включва или изключва допълнителни обекти
за доставка на електрическа енергия или да поиска временно или трайно преустановяване на
електроснабдяването на отделни обекти или част от отделни обекти в съответствие с „Общите условия на
договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД" (Общи условия),
неразделна част от настоящия договор,
II.
СРОК НА ДО ГОВОРА
Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от 3 (три) години, считано от
:/Vr.?.v. г.
(2) В случай че Клиентът загуби правото си да бъде снабдяван по регулирани цени в резултат на промени в
действащото законодателство, регулиращо обществените отношение в областта на енергетиката, то страните по
настоящия договор следва да го прекратят, не по-късно от датата на влизане в сила на съответните изменения. В
този случай, Клиентът е длъжен да предприеме необходимите действия за навременно осигуряване на нов
доставчик за обектите си, като отношенията между страните се съобразяват с действащата законова и регулаторна
рамка.
III. ЦЕНИ И ПЛАЩ АН И Я
Чл. 4. В съответствие с Общите условия, Клиентът заплаща на ЕВН ЕС стойността на консумираната електрическа
енергия по утвърдените от КЕВР цени.
Чл. 5. Цените за снабдяване на обекти на крайни клиенти, присъединени към електро-разпределителната мрежа
на „Електроразпределение Юг" ЕАД с електрическа енергия и цените на мрежовите услуги, се определят с

EVN
приложимото за съответния ценови период решение на КЕВР. В размерите им не са включени каквито и да било
промени в размерите на дължими акцизи, допълнителни начислявания за такси, произтичащи от приложим закон,
ДДС, и/или други регулаторни изисквания, влезли в сила със съответен акт на компетентен орган, след която и да
било от двете дати: датата на началото на снабдяване с електрическа енергия на обект на клиент или датата на
влизане в сила на настоящите общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия.
Чл. 6. За доставената електрическа енергия Клиентът заплаща ежемесечно дължимото се възнаграждение,
определено на база консумираната електрическа енергия, отчетена посредством средствата за търговско
измерване (електромерите), монтирани в обектите, предмет на настоящия договор.
Чл. 7. Плащането се извършва по банков път, след представяне на фактури от ЕВН ЕС за съответните обекти и
съобразно раздел I V - „Плащания" от Общите условия.
IV. П РАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ЕВН ЕС се задължава да снабдява с електрическа енергия обектите на Клиента, присъединени към
електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг" ЕАД, изброени в Приложение № 1, неразделна
част от договора.
Чл. 9. Всички дейности, свързани с предмета на договора се извършват съгласно Общите условия на ЕВН ЕС.
Чл. 10. ЕВН ЕС има право да преустанови или ограничи снабдяването с електрическа енергия в случай, че
Клиентът забави плащането на дължимите суми за доставка на електрическа енергия с 10 (десет) дни след срока
за плащане. В този случай Клиентът се уведомява за сроковете на прекъсването или ограничаването на
снабдяването на електрическа енергия по начините, по които се уведомява за сроковете за плащане на
електрическата енергия
V. О БЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ
Чл. 11. Страните могат да изменят и допълват настоящия договор само с писмени допълнителни споразумения,
при спазване на Общите условия на ЕВН ЕС, в случай че това не противоречи на действащото законодателство на
Република България.
Чл. 12. Неразделна част от този договор са:
1. Приложение №1 - описание на обектите /обособени по отношение на измерването на електрическа енергия/.
2. Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л 141 -11/13.08.2004г
3. Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване"
ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-013 от 10.05.2008г. на КЕВР.
Чл. 13. За неуредените в договора въпроси се прилагат Законът за енергетиката, Общите условия на договорите
за продажба на електрическа енергия на „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, одобрени с Решение № ОУ-013
от 10.05.2008 г. на КЕВР и действащото гражданско законодателство в\Република България.
За ЕВН ЕС:

Прокурист ,Иа "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД

За Клиента

