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Общи условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи 

на ЕНЕРГО-ПРО  
 
1. Валидност  
 
Настоящите Общи условия са валидни за ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и 
ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД, наричани за краткост ЕНЕРГО-ПРО. Валидността на настоящите общи 
условия се прехвърля към компаниите образувани при разделяне, сливане или пререгистриране на 
гореспоменатите компании. 
 
Настоящите Общи условия ca основа на всички поръчки за доставка и се прилагат изключително по 
посочения тук начин. В случай на противоречия при превод на чужд език, българският текст е 
единствено задължаващ. Не се приемат Общи условия на Изпълнителя, различни или 
противоречащи от посочените тук. Такива могат да се прилагат само в случаите, когато съгласието 
на Възложителя с тях или части от тях е изрично изразено в писмен вид. 
 
2. Предимство  на  разпоредбите, уреждащитърговските взаимоотношения 

 
Предвид естеството и обхвата им, предоставяните услуги се уреждат с разпоредбите на следните 
документи, подредени в низходящ ред съобразно тяхното предимство : 
 

- Условията, включени в поръчката за доставка;  
- Условията по Договора /Рамковото споразумение/, въз основа на който е направена 

поръчката за доставка, както и специалните и общи технически условия и изисквания;  
- Правилата на Възложителя за изпълнение на конкретния обект;  
- Настоящите Стандартни Общи условия за Договори за доставка на стоки, услуги и 

строително-монтажни работи.  
 
3. Оферта  

 
3.1. В офертата си Доставчикът трябва стриктно да се придържа към спецификациите и 
изискванията, посочени в поканата за представяне на оферта. Всички отклонения трябва да бъдат 
посочени изрично. Офертата се изготвя безплатно.  
 
3.2. Съгласно Закона за данък добавена стойност, Доставчикът трябва заедно с офертата да 
представи копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. 
Изпълнителят трябва своевременно да уведоми Възложителя в случай на анулиране на документа 
за регистрация. 
 
4. Поръчка за доставка  

 
4.1. Поръчката за доставка е задължително в писмен вид, изпратена по пощата, чрез куриер, по 
факс или сканирана по e-mail. Устни двустранни Договорености, свързани с поръчки за доставки, са 
в сила и обвързващи страните само, ако са потвърдени от Възложителя в писмен вид. Това се 
отнася и за изменения и допълнения.  
 
4.2. Поръчка за доставка, в общия случай, се приема от Изпълнителя в рамките на 7 (седем) дни 
чрез юридически валидно подписване и връщане на копието „Потвърждение на поръчка за 
доставка”, предвидено за тази цел, освен в случаите когато е договорен и изрично записан друг срок 
в договора между страните. За потвърждение на Поръчката за доставка Изпълнителят може да 
използва един от начините, посочени в 4.1.  
 
5. Подизпълнители  

 
5.1. Освен в случаите на предварително писмено съгласие на Възложителя, Изпълнителят не 
може изцяло или частично да прехвърли своите задължения по Договора на трети страни или да 
възложи услугите и дейностите, които са му възложени на външен изпълнител (аутсорсинг). Това се 
отнася и за услуги, които Изпълнителят не е в състояние да изпълни.  
 
Аутсорсингът в случаи на частично изпълнение от Подизпълнител към трети лица също е предмет 
на предварително писмено одобрение от страна на Възложителя.  
 
По отношение на дейностите, които ще се изпълняват от подизпълнители, Изпълнителят е длъжен 
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да наложи на подизпълнителите всички задължения, които е поел към Възложителя, да гарантира, 
че подизпълнителите изпълняват тези задължения и отговаря за действията на подизпълнителите 
като за свои.  
 
В случай на ангажиране на подизпълнители, отговорните лица от страна на Изпълнителя и наетите 
от него подизпълнители трябва да обсъдят и да предприемат необходимите мерки за изпълнение на 
изискванията на действащото законодателство по отношение безопасност и здраве на работното 
място, в частност приложимите правила и разпоредби относно задължителната застраховка на 
отговорността наработодателя и специалните предписания на Възложителя. Това се документира в 
протокол, копие от който се представя на Възложителя. 
 
5.2. Подизпълнителите или услугите, които ще се аутсорсват трябва да са определени преди 
представянето на офертата.  
 
5.3. В договора си с подизпълнителя, Изпълнителят трябва да задължи подизпълнителя да му 
предоставя за предаване на Възложителя Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от 
Закона за търговския регистър, както и удостоверение от съответните данъчни власти и 
социалноосигурителни институции и застраховка Гражданска отговорност на работодателя, 
разрешения за работа и други видове разрешения за извършване на дейността при необходимост. 
Изпълнителят трябва да наложи на подизпълнителя всички задължения по отношение на 
възложената работа и да гарантира изпълнението им.  
 
5.4. Изпълнителят не може да възпрепятства своите подизпълнители от сключване на Договори 
за други доставки, услуги или СМР с Възложителя. Неприемливи са споразумения с трети страни за 
ексклузивност, възпрепятстващи Възложителя да възлага директно или подизпълнителя да 
изпълнява самостоятелно доставки, услуги или СМР, необходими на Възложителя. 
 
5.5. В случай, че Изпълнителят назначи работници като подизпълнители без предварително 
писмено съгласие съгласно т. 5.1. или наруши задълженията си по т. 5.3, Възложителят има правото 
да прекрати Договора и/или да изиска компенсация за щети от неизпълнение.  
 

6. Изпълнение,   защита  на  околната  среда, безопасност на труда, здраве и качество 

 
6.1. Изпълнителят е задължен да спазва общоприетите технологични правила, действащите 
законови разпоредби, вътрешнофирмените правила и разпоредби на Възложителя както и 
общоприетите правила за безопасност и здраве. Изпълнителят се задължава да спазва 
разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на приетите въз основа на 
него подзаконови нормативни актове. Това включва и изготвяне на оценка на опасността за 
дейностите, които ще се извършват, както и оценка на използвания работен ресурс.  
 
6.2. Доставките на машини и техническо оборудване трябва да включва инструкции за монтаж 
иексплоатация.,   европейска  декларация  за съответствие, общностна маркировка за съответствие 
(СЕ mark) и, доколкото е подходящо, съответен сертификат съгласно изискванията на Закона за 
защита на потребителите. Предимство ще бъде давано на предоставените работни ресурси, които 
носят общностно указание за съответствие (СЕ mark). В случай на липса на маркировка за 
проведени изпитания, доставчикът трябва да докаже съответствието с гореспоменатите разпоредби. 
 
6.3. Изпълнителят е задължен да изпитва изделията в съответствие с Българските и/или 
Европейскистандарти и при поискване да предостави резултатите от изпитанията безплатно на 
Възложителя. Възложителят също има право да извършва изпитания на изделията. Изпитанията в 
този смисъл не се считат за изпитания за приемане. 

 
6.4. В случай на доставка на опасни материали по смисъла на Приложение №3  на Закона за 
опазване на околната среда (или продукти, съдържащи такива материали), информация за продукта, 
по специално информационен лист за безопасност на изделието съгласно действащото общностно 
законодателство, трябва да се предостави на Възложителя в разумен срок преди извършване на 
доставката на мястото на изпълнение. Това се отнася и за информацията относно пазарните 
ограничения,  изисквана от закона. Стриктно се спазват и действащите в РБ разпоредби за пренос и 
транспорт на опасни вещества. 

 
6.5. Употребата на канцерогенни, токсични за репродукцията или мутагенни материали,  по 
принцип трябва да се избягва. Ако се налагат изключения, Възложителят трябва да бъде писмено 
уведомен Преди доставката/използването. Произтичащите от това защитни мерки се уговарят 
съвместно. 
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6.6. В случай, че Изпълнителят поддържа система за контрол на качеството, напр. DIN EN ISO 
9001-9003,Възложителят или трета страна, по възлагане от Възложителя, има правото да  
проверява системата със съгласие на Изпълнителя. 

 
6.7. По отношение на частите за подмяна и резервите части, Изпълнителят е длъжен ясно да 
посочи всички техни характеристики, напр.: 

 

- Производител; 

- Вид; 

- Поръчка /артикул/ идентификационен номер; 

- Размери; 

- Материал 

- Означение на стандартите, напр. БДС, DIN, IEC, ISO и т.н 

Ако изделията/оборудването, предмет на доставка съдържат материали или при експлоатацията им 
се използват материали, включени в Приложение №3 на Закона за опазване на околната среда (или 
продукти, съдържащи такива материали), те трябва да бъдат изрично декларирани. 
 
6.8. Изпълнителят е длъжен своевременно да уведоми Възложителя за опасения по отношение 
на предвиждания начин на изпълнение или по отношение на частта, изпълнявана от трета страна, 
доколкото тя е свързана с обхвата на поръчката, възложена на Изпълнителя. 
 
6.9. Изпълнителят се съобразява с работното време на мястото на изпълнение. 
Упълномощените представители и персонала на Изпълнителя са задължени да използват 
пропускателната система на Възложителя. Преди започване на работа се договарят всички 
специфични изисквания за работната площадка, в съответствие с извършваната дейност.  
 
6.10. Изпълнителят и неговите подизпълнители назначават персонал, който е квалифициран, 
инструктиран за работата, която ще се изпълнява и преминал медицински преглед в съответствие с 
разпоредбите на действащите български подзаконови нормативни актове. Необходимите актуални 
доказателства за придобитата квалификацията и взети изпити се представят при поискване от 
страна на Възложителя.  

 
По време на изпълнение на Договора Възложителят си запазва правото да извършва проверки за 
спазване разпоредбите по безопасни и здравословни условия на труд от страна на Изпълнителя и 
ангажираните от него подизпълнители. 

 
6.11. Изпълнителят е длъжен да не подлага никое лице, с което е в контакт във връзка с 
изпълнението на задълженията си към Възложителя, на неоправдана дискриминация или тормоз. 
Изпълнителят се задължава да сведе това задължение до знанието на всички свои служители и да 
ги обвърже с изпълнението му.  
 
6.12. Изпълнителят е длъжен да се съобразява с правилата за поведение на обекта, отнасящи се 
до управление на извънредни ситуации, които са му известни.  

 
6.13. При наличие на основателни причини Възложителят има право да изиска подмяна на 
персонала на Изпълнителя. Това се прилага в случаите когато възникнат основателни съмнения 
относно притежаването на необходимия опит или квалификация или при неспазване на правилата 
по безопасност на труда/ защита на околната среда на обекта. В тези случаи Изпълнителят се 
задължава да осигури съответна подмяна с лице с подобна квалификация. В резултат уговорените 
срокове не се променят. Подмяната на личния състав на Изпълнителя се одобрява предварително 
от Възложителя. Всички допълнителни разходи, породени от горното са за сметка на Изпълнителя. 

 
6.14.  Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя за всички щети и загуби 
(включително разходи, свързани с реализацията на права), резултат от неспазването на правните 
норми, приложими по отношение на Изпълнителя или някой от неговите служители или 
подизпълнители.  

 

6.15. Възложителят трябва да води отчет на всички трудови злополуки, възникнали по време на 
работа или на път към/от работа както за своя собствен персонал, така и за външния персонал, 
работещ за него. Тази отчетност има за цел подобряване безопасността на труда на обекта, както 
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служи за основа за докладването на трудовата злополука пред контролните органи.  
 
Ако служител, назначен от Изпълнителя или някой от неговите подизпълнители, претърпи злополука 
по пътя към или от мястото на изпълнение (злополука по пътя към или от работа.) или на мястото на 
изпълнение при изпълнение на Договорните задължения (злополука на работното място), 
Изпълнителят е длъжен, без неоправдано закъснение, да уведоми писмено за случилото се 
отговорника на Възложителя по безопасност на труда за обекта, както и допълнителни подробности 
относно възникването на злополуката. Докладването на злополука не освобождава Изпълнителя от 
законово съществуващото му задължение да докладва пред компетентните власти.  
 
7. Застраховки  

 

За срока на Договора, включително гаранционните срокове и срока за предявяване на претенции за 
дефекти, Изпълнителят трябва да има сключена застраховка отговорности със съответното 
покритие за срокове и при условия, обичайни за съответния вид търговска дейност. Изпълнителят 
представя доказателства за това при поискване от страна на Възложителя.  
 

8. Срок на доставка / Срок на изпълнение  

 
8.1. Сроковете за доставка или изпълнение, посочени в Поръчката за доставка са задължителни. 
Изпълнителят има задължението без необосновано закъснение писмено да информира 
Възложителя, ако възникнат обстоятелства или му станат известни такива, в следствие на които 
Договорената дата няма да бъде спазена.  
 
8.2. Изпълнителят може да се позове единствено на неполучаване на необходимите документи от 
Възложителя, в случай, че Изпълнителят не ги е получил в рамките на разумен срок, след като ги е 
изискал писмено.  
 
9. Експедиция  

 

9.1. Трябва да се избере най-изгодният за Възложителя начин за транспорт, освен когато 
Възложителят изрично е дал специални инструкции по отношение на превоза. Пратките се опаковат 
по начин, непозволяващ уврежданеи щети.  
 
9.2. Реквизитите на поръчката за доставка (номер на поръчката за доставка, дата на поръчката за 
доставка, място на доставка, име на получателя, където е приложимо, и номер на материала), 
заедно с адреса на изпращача, се отразяват в транспортните документи.  
 
9.3. Изпълнителят поема разходите, възникнали в резултат на неточно пренасочени доставки, 
доколкото Изпълнителят е отговорен за транспорта или доколкото погрешното пренасочване е по 
негова вина.  
 
9.4. Изпълнителят има право да достави/изпълни договореното частично само с предварителното 
писмено съгласие на Възложителя.  
 
9.5. Подписването на товарителницата и/или приемо-предавателния протокол, не означава 
признаване, че доставените стоки са в съответствие с изискванията на Договора.  
 
10. Влизане и шофиране в района на обекта/работната площадка 
 
10.1. Влизането и шофирането в района на обекта/работната площадка се регистрира 
своевременно. Спазват се инструкциите, дадени от специализирания персонал на Възложителя или 
наетата от Възложителя за целта външна фирма, както и разпоредбите на закона за движение по 
пътищата. Независимо от правното основание, Възложителят и неговите служители носят 
отговорност само в случаите на груба небрежност и умисъл, а също така и за лека небрежност, 
довела до смърт, телесна повреда или здравословни увреждания.  
 
10.2. Ако услугите се извършват в района на обекта/работната площадка, се прилагат правилата за 
съответния обект. При започване на работа или при предварително поискване, копие от тези 
правила, вкл. приложенията се връчват срещу подпис на отговорното лице на Изпълнителя. 
Запознаването с правилата на строителната площадка, вкл. приложенията се потвърждава с 
писмена декларация.  
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11. Промени в изпълнението 
 
11.1. В рамките на разумен срок Изпълнителят трябва писмено да уведоми Възложителя за промени 
или разширяване на обхвата на доставката/изпълнението, които са се оказали, необходими в 
процеса на изпълнениеИзпълнението им изисква предварително писмено съгласие от Възложителя. 
 
11.2. В срок от 10 (десет) работни дни след получаване на искането за изменения от страна на 
Възложителя, Изпълнителят разглежда възможните последствия и дава на Възложителя писмена 
информация за резултата. В тази връзка трябва да се посочи ефекта върху техническото 
изпълнение, върху разходите и времевия график. Ако Възложителят одобри промените, страните ги 
отразяват в Договора.  
 
12. Изхвърляне на отпадъци  

 

Доколкото в резултат на извършените доставки/услуги възникнат отпадъци, Изпълнителят, освен ако 
писмено не е договорено друго, ги рециклира или изхвърля за своя сметка, в съответствие със 
законовите разпоредби за третиране на отпадъците. Собствеността, рискът и отговорността, 
съгласно Закона за управление на отпадъците, се прехвърлят на Изпълнителя в момента на 
възникване на отпадъците. Изпълнителят е изцяло отговорен за изпълнение на задълженията, 
произтичащи от нормативната уредба относно опаковките и отпадъците от опаковки, във връзка с 
извършени доставки. 
 
13. Прехвърляне на риска  

 

Рискът се прехвърля на Възложителя единствено срещу предаване на доставките/услугите на 
Възложителя или при приемане на доставките/услугите от Възложителя.  
 

14. Искове, свързани с откриване на дефекти  

 
14.1. Възложителят има право да предявява всички законни искове във връзка с открити 
недостатъци. Като допълнително изпълнение Възложителят има право да изиска от Изпълнителя по 
своя преценка или отстраняване на дефекта за сметка на Изпълнителя, или доставка на вещ без 
недостатъци, или, в зависимост от конкретния случай, престиране на допълнителна услуга/СМР. 
Допълнителното изпълнение се отразява в споразумение с Изпълнителя, като се вземат предвид 
оперативните интереси за Възложителя. Това споразумение не нарушава правата на Възложителя 
по отношение прилагането на императивните разпоредби на приложимото действащо 
законодателство.  
 
14.2. Периодът, в който могат да се предявяват претенции за недостатъци се удължава с времето от 
предявяване на претенцията до отстраняване на дефектите.  

 

14.3. Ако стоки/част от предмета на договора, сепроменят или се подменят с друг вид, в резултат на 
предявени претенции за недостатъци, съответните подменени стоки и резервните части за тях се 
променят или подменят за сметка на Изпълнителя. 
 
14.4. В случай на разваляне на договора заради дефекти в доставените стоки/изпълнената работа, 
Възложителят има право да продължи да използва услугите на Изпълнителя безплатно до 
получаване на подходящо заместващо изпълнение. В този случай до получаване на заместващото 
изпълнение, се прилагат разпоредбите на настоящите общи условия.  
 
14.5. В случай на разваляне на договора, разходите за демонтаж/пренасяне и транспортните 
разходи и отговорността са за сметка на Изпълнителя. Изхвърлянето на отпадъците също е 
задължение на Изпълнителя.  
 
15. Съвместимост, независеща от конкретни времеви периоди  

 

Изпълнителят гарантира за съвместимостта на продуктите независимо от конкретни дати и периоди. 
Това означава, че по отношение на времеви характеристики като дати и периоди във времето 
(наричани по-нататък времеви детайли), изделията ще работят, функционират и ще се използват в 
съответствие с Договора, безупречно и точно без ограничения, вкл. при взаимодействието им с 
други продукти.  
 
В частност: 
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- времевите детайли на изделията не трябва да причиняват никакво влошаване на 
функционалността, прекъсвания на работата или смущения в работата по отношение на 
това изделие или други изделия;  

- времевите детайли или обработването на времевите детайли не трябва да води до неточни 
резултати;  

- високосните години трябва правилно да се изчисляват и обработват.  
 
16. Тегло / Количество  

 

В случай на отклонения в теглото е валидно теглото, определено от Възложителя в протокола за 
приемане, освен ако Изпълнителят не докаже, че теглото, изчислено от него, е правилно определено 
в съответствие с общопризнат метод. По аналогичен начин това се прилага и за количествата.  
 

17. Рекламации за дефекти  

 

В случаите на доставка на стоки, които Възложителят трябва да прегледа в съответствие с член 324 
от Търговския Закон, периодът за преглеждане на стоките и за рекламации по отношение на явни 
дефекти е две седмици от момента на доставка и издаване на протокол за получаване. Периодът за 
рекламации за скрити дефекти е две седмици след откриване на дефекта. 
 
18. Цени/фактуриране 
 
18.1. Цените, които са обявени в поръчката за доставка са фиксирани. Те включват всички отстъпки 
и допълнителни такси и подлежат на облагане с установения от закона данък добавена стойност, в 
случаите когато такъв е дължим според приложимото действащо законодателство.  
 
18.2. След приемане на доставката/услугата, фактурата се издава за всяка отделна поръчка и се 
изпраща на адреса, указан в поръчката за доставка или до административния офис на Възложителя. 
В нея задължително се упоменават номерата на поръчките за доставка и се прилагат документите, 
удостоверяващи изпълнението (стокови разписки, протоколи за извършена работа, измервания и 
др.).  
 
18.3. Когато фактурите са за частични доставки или частично изпълнение това трябва ясно да е 
посочено. В окончателните фактури трябва изрично да е упоменато, че сумата, подлежаща на 
плащане е за «остатъчна доставка» или «остатъчна услуга».  
 
18.4. Дължимият по закон данък добавена стойност трябва да е записан отделно във всяка фактура. 
При транспортиране на стоката не се прилага оригинал на фактурата.  
 
18.5. Изпълнителят носи отговорност за всички последици, произтичащи от неспазване на 
задълженията по подточки 18.1 до 18.4. 
 
18.6. Възложителят има право на прихващане и право на задържане доколкото е позволено от 
закона.  
 
19. Непрехвърляемост на права и задължения  
 
Изключва се възможността за цесия и други форми на прехвърляне на правата и задълженията на 
Изпълнителя. Изключенията се допускат единствено след предварително писмено съгласие на 
Възложителя.  
 
20. Прекратяване  

 

20.1. Възложителят има правото да прекрати едностранно Договора по всяко време. Предизвестието 
за прекратяване е в писмен вид като се посочва причината за прекратяване.  
 
Ако някоя от страните по Договора изпрати предизвестие за прекратяване на Договора, 
Изпълнителят трябва да освободи обекта/работната площадка в разумен срок и да го предаде на 
Възложителя заедно с цялата работна документация, която е необходима за продължаване на 
работата. Ако в този случай правото на Изпълнителя да получи частично възнаграждение се 
оспорва и поради тази причина Изпълнителя претендира право на задържане, Възложителят може 
по свой избор да преодолее правото на задържане на Изпълнителя, като му предостави гаранция в 
разумен размер. Възложителят има право по свое собствено усмотрение да определи едностранно 
размера на предоставената гаранция. 
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Независимо от последиците, които законът приписва на подаването на предизвестие за 
прекратяване на договора, се прилага следното: 
 
20.2.1. Ако предизвестието за прекратяване е предявено по причина, за която отговаря 
Изпълнителя, Възложителят заплаща на Изпълнителя услугите, които са извършени в съответствие 
с Договора, до получаване на предизвестието за прекратяване, и които услуги Възложителят може 
да използва, на базата на Договорената цена, отнесена към престираното частично изпълнение. 
Правото на Възложителя да предяви допълнителни искове се запазва. 
 
По-специално „причина, за която отговаря Изпълнителя ” е налице в следните случаи: 
 

• Изпълнителят не изпълнява договорните си задължения, въпреки писмената заявка и 
определянето на разумен срок.  

• Във връзка с изпълнението на доставките или услугите, Изпълнителят нарушава 
разпоредбите на публичното право, което е основание за налагане на глоби или други 
санкции.  

• Изпълнителят категорично отказва да изпълни едно или повече от своите основни 
Договорни задължения.  

 
20.2.2. Ако Възложителят изпрати предизвестие за прекратяване на Договора по причина, за която 
не отговаря Изпълнителя, Изпълнителят има право да получи Договореното заплащане, 
пропорционално на извършената работа. Въпреки това Изпълнителят трябва да даде възможност 
да бъдат приспаднати разходите, които си е спестил в резултат на прекратяването на Договора, или 
приходите, които ще получи, или по своя воля ще пропусне да получи от използване на неговата 
работна ръка на други обекти. 
 
20.2.3. Възложителят може да прекрати действието на Договора, ако Изпълнителят прекрати своите 
плащания или при поискано започване на процедура за обявяване в несъстоятелност или подобна 
законова процедура или когато започването на такава процедура е отхвърлено поради 
недостатъчни активи. В тези случаи Възложителят ще заплати на Изпълнителя сума, 
пропорционална на извършените доставки/услуги/СМР. Възложителят има правото да изиска от 
Изпълнителя компенсации за щети от неизпълнението на останалата част. 
 
20.2.4. При наличие на основание за прекратяване по подточки 20.2.1 и 20.2.3, предимство имат 
действията, предвидени в подточка 20.2.1 
 
20.3. В допълнение към съответните разпоредби на приложимото законодателство, страните имат 
право да прекратят договора по основателни причини. Основателна причина съществува например, 
когато една от страните не спазва действащите законови разпоредби, при всички случаи на 
умишлени действия, целящи увреждането на Възложителя, вкл. привличане на клиенти или 
партньори на Възложителя, уронване на престижа и доброто име на Възложителя и всяко друго 
неморално или безотговорно действие или действия срещу обществения ред, предприети от някоя 
от страните.  
 
20.4. До момента на предаване на транспортираната пратка Възложителят може по всяко време да 
анулира поръчка за доставка, ако в следствие на решение на държавните власти Възложителят вече 
няма интерес от извършване на услугите, дължими от Изпълнителя. Възложителят можe по същия 
начин да прекрати поръчката при заявено откриване на процедура по несъстоятелност или подобна 
законова процедура по отношение активите на Изпълнителя, или когато откриването на такава 
процедура е отказано поради недостатъчни активи. В случай на разваляне от страна на 
Възложителя на основание на тази подточка, се прилагат условията на подточки 20.2.1 до 20.2.3 по 
отношение правото на Изпълнителя да получи заплащане. Възложителят придобива собствеността 
на заплатената част от изпълненото. 
 
21. Право на ползване и право на собственост 
 
21.1. В рамките на групата към която принадлежи, Възложителят може да използва без ограничение 
предмета на Договора, включително патентните права и други права на собственост. Правото на 
ползване дава право запромяна на предмета на Договора и включваилюстрации,  чертежи,  
изчисления,  методи наанализ, рецепти и други, направени илиразработени от Изпълнителя в 
процеса наподготовка и/или изпълнение на Договора.Възложителят може да предоставя документи 
натрети страни с цел производство на части заподмяна или резервни части. Изпълнителят 
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носиотговорност и гарантира, че никакви права натрети  страни, в  частност  на  
неговиподизпълнители, не влизат в конфликт спредоставянето на право на ползване и 
дължиобезщетение на Възложителя в случай на такиваискове. 
 
22.2. Изпълнителят е длъжен да гарантира, че праватана собственост или авторските права на 
третистрани няма да бъдат нарушени в резултат надоставката и/или употребата на предмета 
надоставката или услугата и/или в резултат наизвършената работа. Изпълнителят 
дължиобезщетение на Възложителя, в случай на исковена трети страни за нарушаване на такива 
праваи ще го защити. Могат да се извършват ремонтиот страна на Възложителя или  
неговиупълномощени  представители, дори присъществуващоправонаиндустриалнасобственост на 
Изпълнителя. 
 
22. Конфиденциалност,защитанаданни,обработване на данни, сигурност 

 
22.1. Изпълнителятсе задължавада третира сабсолютна конфиденциалност и да използва 
изключително за нуждите на изпълнението на Договора цялата информация,коятоВъзложителят му 
е предоставил във връзка с поръчката.  Конфиденциална информация,  по смисъла на настоящото,  
обхваща документи, детайли, данни и друга информация, които саобозначени като конфиденциална 
информацияили поради естеството им трябва да се третираткато конфиденциални.  Задължението 
да сеопазва тайна не се отнася до информация, закоято може да се докаже, че вече е била известна 
на Изпълнителя при получаване на поръчката, или която Изпълнителят е научил от друго място 
(напр. от трети страни, нямащи задължения за конфиденциалност, или съссобствени усилия). 
 
22.2. Изпълнителят се задължава да осигури достъп до конфиденциална информация на 
Възложителя само  на  служители, подизпълнители и доставчици, на които е поверено изпълнението 
на услугите по този Договор и които са поели задължението да опазват тайната по същия начин. При 
поискване Изпълнителят трябва да докаже пред Възложителя, че и те са обвързани от задължението 
за конфиденциалност. 
 
Цялата информация, предоставена от Възложителя, остава негова собственост. Това се отнася и до 
копията, дори когато са направени от Изпълнителя. 
 
След приключване на Договора, информацията, която е предадена от Възложителя, при поискване 
от страна на Възложителя или не по-късно от изтичане на срока за предявяване на искове за 
недостатъци, цялостно и автоматично се връща на Възложителя или по негов избор, се унищожава. 
Това не се прилага, ако по този начин се нарушават законовите изисквания за съхранение на 
документацията за определен период от време. 
 
22.3. Изпълнителят се задължава да спазва законовите изисквания относно опазването на лични 
данни (т.е. Закон за защита на личните данни и Закон за електронните съобщения), гарантира 
тяхното спазване и упражняване на необходимия контрол. Изпълнителят ще вмени тези задължения 
на всички лица, определени от него да изпълняват Договора. Това важи с особена сила за опазване 
на тайната на информацията. При поискване Изпълнителят трябва да докаже спазването на това 
задължение в изискваната от закона форма пред служителя по защита на информацията на 
Възложителя.  
 
22.4. Изпълнителят ще обработва лични данни само в рамките на поръчката и съгласно 
инструкциите на Възложителя в съответствие с член 24 от Закона за защита на личните данни. 
Разпоредбите за обработване на данни се прилагат също така, когато Изпълнителят извършва 
проверка или обслужване на автоматизирани процеси или на системи за обработване на данни и 
достъпът до лични данни не може да бъде изключен. Възложителят носи отговорност за оценката на 
достъпа до обработване на данните и за опазване правата на засегнатите лица в съответствие със 
законите за защита на данни (достъп до информация, поправки, изтриване и др.).  
 
По отношение обработването на данни в съответствие с поръчката, Изпълнителят гарантира 
подходяща защита на данните за осигуряване на конфиденциалност, наличност и коректност на 
данните както и че от своя страна спазва основните технически и организационни мерки за 
сигурност, свързани със защитата на данни в съответствие с вторичното законодателство, 
произтичащо от Закона за защита на личните данни.  
 
Възложителят има правото да проверява по всяко време дали данните се обработват в 
съответствие с дадените инструкции, и че се спазват всички техническите и организационни мерки 
за защитата на личните данни. Изпълнителят се задължава да осигури информацията, нужна за 
следене на поръчката и да предостави нужните права за вход, контрол и достъп. 
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В отделни случаи Възложителят има право да наложи допълнителни технически и организационни 
мерки, свързани със защита на данните. 
 
22.5. Достъп до базата данни за служителите и потребителите се осигурява само дотолкова и в 
обема, който е съществен за извършване на работите.  
 
22.6. След прекратяване на Договорните отношения Изпълнителят може да продължи да съхранява 
или да запази в някаква друга форма лични данни, които са му предоставени само дотолкова, до 
колкото периода на по-нататъшното им съхранение се изисква по закон или е предвиден в Договора. 
В противен случай документите, съдържащи лични данни трябва да бъдат предадени на 
Възложителя или след консултиране с Възложителя – да бъдат унищожени от Изпълнителя по 
начин, съвместим със Закона за защита на лични данни.  
 
22.7. Възложителят има право да извършва проверка за сигурност на служителите на Изпълнителя в 
съответствие със Закона за безопасно използване на ядрената енергия, ако те извършват услуги 
свързани с обработване или транспортиране на радиоактивни материали или във връзка с 
изграждането или експлоатацията на атомни електроцентрали. Изпълнителят се задължава да 
предостави данните за тези служители като необходимо условие за изпълнение на това.  
 
22.8.Изпълнителят се задължава да информира Възложителя без закъснение за всички индикации 
за нарушения на предвиденото в разпоредбите за защита на данни или на този раздел.  
 
22.9. Възложителят може цялостно или частично да развали Договора, ако Изпълнителят не изпълни 
в разумен срок задълженията си по раздел „Конфиденциалност, защита на данни, обработване на 
данни, сигурност“ или наруши разпоредбите във връзка със защитата на данни умишлено или в 
резултат на груба небрежност. Изпълнителят отговаря пред Възложителя за всички щети, които 
произтичат за Възложителя от нарушаване на задълженията на Изпълнителя. 
 
22.10. Произтичащите от т. 22.1 до т. 22.9 задължения остават в сила при прекратяване на Договора.  
 
22.11. Възложителят си запазва правото за целите на доставките в рамките на групата ЕНЕРГО-ПРО 
да предоставя на свързани с ЕНЕРГО-ПРО лица по смисъла на параграф 1 във връзка с параграф 
1в от допълнителните разпоредби на Търговския Закон, данни за Изпълнителя, които са 
предоставени във връзка с поръчка за доставка като си запазва правото да съхранява тези данни в 
рамките на приложимите разпоредби за съхранение на данни или за възможни бъдещи доставки 
дори след прекратяване на Договор.  
 
 
23. Гарантиране на недискриминационно използване на информацията  

 
23.1. Изпълнителят се задължава да не разпространява икономически чувствителна информация 
или информация, която осигурява икономическо предимство, произлизаща от сферата на влияние 
на Възложителя, която му е станала известна по време и във връзка с изпълнение на поръчката и 
която може да бъде от търговски интерес за електроразпределителни, търговски, производствени 
или генериращи организации и/или предприятия.  
 
23.2. В частност предмет на конфиденциално третиране са:  
 

- адресите и данните за товаровия профил на присъединени потребители;  
- имената на доставчици;  
- информация относно готовността на присъединени потребители да променят доставчика си;  
- информация за интереса на нови потенциални Възложители да бъдат присъединени;  
- информация относно мерките за разширяване на мрежата и осигуряване на достъп до 

мрежата;  
- информация за неактивни битови потребители;  
- информация за критериите за себестойност за оценка на присъединявания и разширения на 

мрежата.  
 
23.2.1. Изпълнителят се задължава изрично да посочи тези задължения на своите служители и да ги 
обвърже със съответното задължение да гиспазват. Изпълнителят освен това трябва да наложи на 
подизпълнителите, назначени в рамките на поръчката, спазването на член 114 от Закона за 
енергетиката и приложимите подзаконови нормативни актове. 
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24. Резервиране като вътрешно групово прихващане  

 
24.1. Възложителят и фирмите на ЕНЕРГО-ПРО ще имат право на вземания от Възложителя и от 
фирми на ЕНЕРГО-ПРО, като солидарни кредитори. Фирмите на ЕНЕРГО-ПРО са свързани с 
Възложителя и предприятия в страната и чужбина лица, когато дяловото участие на ЕНЕРГО-ПРО 
Варна ЕООД в тях е най-малко 50%.  
 
Предприятия на ЕНЕРГО-ПРО могат да компенсират/прихващат своите вземания срещу вземанията 
на Изпълнителя. Всички действителни и процедурни права, които Изпълнителят има срещу един 
солидарен кредитор по отношение на едно вземане, съществуват спрямо другите солидарни 
кредитори.  
 
24.2. По отношение на вземанията на Изпълнителя спрямо Възложителя и спрямо дружества на 
ЕНЕРГО-ПРО, Възложителят и съответните дружества от групата ЕНЕРГО-ПРО могат да 
прихващат/нетират с вземания на Възложителя и вземания на дружества на ЕНЕРГО-ПРО срещу 
Изпълнителя.  
 
24.3. Горните клаузи се прилагат и ако от една страна е договорено плащане в брой, а от друга 
страна - представяне на менителница или ако взаимните искове са с падеж на различни дати. Все 
пак, в тази връзка, заверяването на съответната сметка като резултат от плащането трябва да бъде 
на датата на остойностяване. В случай на текущи разплащателни транзакции, това право се отнася 
към баланса.  
 
24.4. В случай на множество вземания Изпълнителят се отказва от правото си да възрази на 
искането на Възложителя вземанията да бъдат нетирани.  
 
24.5. При поискване Възложителят ще изготви списък на дружествата на ЕНЕРГО-ПРО, които са 
упълномощени да оформят извършените плащания в рамките на групата (вътрешно групов клиринг).  
 
25. Публикации / Реклама  

 

Оценката или разкриването на бизнес взаимоотношенията с Възложителя в публикации или с 
рекламна цел са допустими само след изрично писмено предварително съгласие на Възложителя.  
 

26. Международни пратки  

 

Изпълнителят е информиран, че изпращането на документи и артикули от различен вид в много 
случаи подлежи на получаване на разрешение. В случаите, когато Изпълнителят изпраща в чужбина 
свои документи/артикули, или документи/артикули на Възложителя, Изпълнителят е отговорен да 
провери дали трябва да се получи разрешително за подобно изпращане и доколкото е необходимо, 
за получаването в нужния срок на необходимите документи в съответствие с всички приложими 
законови разпоредби.  
 
При нарушаване на тази клауза Възложителят има право да предяви претенции за обезщетение за 
нанесените щети. 
 
27. Подсъдност  
 

Доколкото Изпълнителят е търговец по смисъла на приложимото законодателство, юридическо лице 
или специален фонд според публичното право, мястото на регистрация на Възложителя се счита 
изключително за място на прилагане на юрисдикция по отношение на всички спорове, произтичащи 
пряко или косвено от Договорните взаимоотношения. Независимо от предходната клауза, 
Възложителят има правото да предяви иск пред съда по месторегистрация на Изпълнителя.  
 

28. Език на Договора / Приложимо законодателство  
 
28.1. Езикът на Договора е български. Прилага се българското законодателство.  
 
28.2. Ако мястото на регистрация на Изпълнителя е в чужбина, се договаря прилагане на 
българското законодателство, с изключение на стълкновителните законови норми и с изключение на 
Конвенцията на Обединените нации, относно договорите за международна продажба на стоки, от 11 
април 1980 г. Търговските условия на доставка се тълкуват в съответствие с валидните Incoterms – 
ICC, Париж.  
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29. Писмена форма  

 

Освен изключенията, предвидени в раздел 4, електронната поща не удовлетворява изискването за 
писмена форма, по смисъла на тези Общи условия или по смисъла на отделните Договори, 
сключени въз основа на тях. Изменението или допълнението на тези Общи условия трябва да е в 
писмен вид, което се отнася и до изискванията за писмена форма.  
 

30. Клауза за частична недействителност  
 

Ако отделни клаузи от настоящите Общи условия са или станат недействителни илинеприложими, 
Договорът като цяло и останалитеклаузи на настоящите Общи условия остават в сила. От момента, 
в който дадена клауза е недействителна/неприложима, страните  по Договора се задължават да 
подменятнедействителното/неприложимото условие стърговски еквивалентна договореност, 
доколкото това е възможно, отчитайки техните взаимни интереси. Същото е в сила и за допуснатите 
пропуски. 
 
 

 


