
Договор за покупко-продажба  
на удостоверения за енергийни спестявания 

 
 

Днес, ……03.2023 г., се сключи настоящият договор /„Договор”/ между: 
 
……………………………., ЕИК:………………………………  със седалище и адрес на управление в 
………………………………………………………………………………………………………………………………………., 
представлявано от ………………………………………………………., наричано по-долу и „Продавач”,  
 
и 
 
…………………………….. ЕИК: ……………………………………………….., със седалище и адрес на 
управление в ……………………………………………………………………………………………………………...., 
представлявано от ………………………………………………………………, наричано по-долу и „Купувач”, 
 
Продавачът и Купувачът, наричани по-долу заедно „Страните”, а всеки един от тях по 
отделно– „Страна”. 
 
 
 
Страните, имайки предвид, че: 
 

A. Както Продавачът, така и Купувачът е задължено лице по смисъла на чл. 14, ал. 4 от 
Закона за енергийна ефективност; 
 

Б. С оглед изпълнението на индивидуалните си цели ……………………………………….., има интерес 
от закупуването на Удостоверения за енергийни спестявания; 
 

В. „Овергаз Мрежи“ АД е преизпълнило определените му индивидуални цели за енергийни 
спестявания и в тази връзка може да прехвърли на Купувача Удостоверения за 
енергийни спестявания, с които да задоволи нуждите на ……………………………………. от 
закупуването на Удостоверения за енергийни спестявания; 
 

Г. Изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания се доказва чрез 
Удостоверения за енергийни спестявания, издавани от Агенцията за устойчиво 
енергийно развитие в резултат на реализирани мерки за намаляване на енергийната 
консумация при крайното потребление на енергия; 

 
и 

 
Д. Страните сключват Договора с цел да изложат принципите, въз основа на които 

Продавачът ще предприеме действия за прехвърляне съгласно чл. 75, ал. 3 на ЗЕЕ на 
две Удостоверения за енергийни спестявания с общ размер на спестяванията …………………. 
MWh на Купувача, 

 
 

 
с оглед на което, Страните се споразумяха за следното: 
 
 
 

1. ДЕФИНИЦИИ, ТЪЛКУВАНЕ И СЪКРАЩЕНИЯ 
 
1.1. За целите на Договора долупосочените термини имат следните значения: 
 
1.1.1. „АУЕР” означава Агенция за устойчиво енергийно развитие; 
 
1.1.2. „Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.” означава „Наредба № Е-РД-04-3 от 
4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в 
крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 
изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им”; 
 
1.1.3. „ЗЕЕ” означава Закон за енергийната ефективност; 



1.1.4. „Удостоверение за енергийни спестявания” означава Удостоверение за енергийни 
спестявания, издадено от АУЕР по смисъла на чл. 74, чл. 75, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕЕ; 
 
1.1.5. „Собственик на Удостоверението за енергийни спестявания” е лицето, на което е 
издадено Удостоверението за енергийни спестявания, посочено в самото Удостоверение; 
 
1.1.6. „Цена на енергийните спестявания” е цената за 1 MWh спестена крайна енергия; 
 
1.1.7. „Срок на действие” означава срокът на действие на мярката за енергийни 
спестявания, така, както е посочен в Удостоверението за енергийни спестявания. В 
случай, че в Удостоверението не е посочен такъв срок, предвид се взимат сроковете, 
посочени в Приложение 1 към чл. 3, ал. 1 или Приложение 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба 
№ Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.; 
 
 
 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
2.1. Съгласно  сроковете  и  условията  на  Договора,  Продавачът се задължава да 
продаде на Купувача, а Купувачът се задължава да закупи от Продавача …………………….бр. 
Удостоверения за енергийни спестявания в крайното потребление на енергия в размер 
……………………………. MWh съответно, издадени от АУЕР по реда на чл. 74 и чл. 75 от ЗЕЕ. 
 
2.2. Цената на енергийните спестявания е 14 лева /четиринадесет лева./ без ДДС за 1 
MWh спестена крайна енергия. Удостоверенията по чл. 2.1 са с общ размер на 
спестената крайна енергия ………………………………. MWh и с минимален срок на действие на 
мерките до 31.12.2036 г. Изчерпателен списък на Удостоверенията е представен в 
Приложение 1. 
 
2.3. Продавачът се задължава да подготви Протокола по чл. 22, ал. 2 от Наредба № Е-
РД-04-3 от 4.05.2016 г. за прехвърляне на Удостоверенията за енергийни спестявания на 
Купувача. Купувачът се задължава да предостави необходимата информация за 
прехвърляне на Удостоверенията. 
 
 

3. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА 
 
3.1. Настоящият Договор влиза в сила, считано от посочената по-горе дата на неговото 
подписване от Страните.  

 
3.2. След подаване на Заявлението/ята за прехвърляне на Удостоверенията на АУЕР, при 
получаване на искане за писмени въпроси и пояснения към документите, Продавачът е 
длъжен да предостави пълен и изчерпателен писмен отговор в изискуемия срок. 
 
 

4. ЦЕНА 
 
4.1. Цената, която Купувачът дължи и заплаща на Продавача за точно, своевременно и 
надлежно изпълнение на предмета на Договора, съгласно чл. 2 е в общ размер от   
…………………. лева /…………………………. лева/ без ДДС. 
 
4.2. Купувачът се задължава да заплати цената на Удостоверенията за енергийни 
спестявания чрез банков превод, не по-късно от 14 /четиринадесет/ работни дни след 
датата на представяне на оригинална фактура по следната сметка: 
 
BG31 UNCR 9660 1009 1400 10 
 
 
Плащането се счита извършено в момента на заверяване на банковата сметка на 
Продавача с дължимата сума на плащане по Договора. 
 
4.3. Така определената обща цена по чл. 4.1, както и цените, посочени в Приложение 1 
са окончателни и няма да бъдат променяни за срока на Договора, като при 



калкулирането им са включени всички разходи на Продавача във връзка с изпълнението 
на поръчката по предмета на Договора, с изключение на:  
а) административната такса за прехвърлянето, съгласно чл. 36, т. 3 от Наредба № Е-РД-
04-3 от 4.05.2016 г.;  
 
б) таксата за нотариална заверка на протокола по чл. 22, ал. 2 от Наредба № Е-РД-04-3 
от 4.05.2016 г. 
 
Разходите по чл. 4.3, буква „а“ от Договора се за сметка на Купувача, а разходите по 
чл.4.3., буква „б“ се поемат съответно от всяка страна. 
 
 

5.     ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
5.1. Страните се задължават да положат всички разумни усилия и да предприемат всички 
необходими правни и фактически действия, които се изискват, за да породи действие и 
да изпълни целите си настоящият Договор и правата и задълженията, които произтичат 
от него. 
 
5.2. Права и задължения на Продавача: 

 
а) Продавачът се задължава да спазва изискванията на приложимия закон, отнасящи се 
до Договора; 
 
б) Продавачът има право да получи уговореното/ите възнаграждение/я при условията и 
по реда на настоящия Договор; 
 
в) Продавачът се задължава да изготви и предаде на Купувача всички необходими 
документи за прехвърлянето на Удостоверенията добросъвестно и в срок, в изпълнение 
на действащата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност, вкл. 
Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. 
 
г) Продавачът се задължава да отстрани за своя сметка допуснатите от него грешки, 
пропуски и непълноти, които са констатирани от Купувача и/или АУЕР в документите по 
чл. 5.2 буква „в” и в хода на процедурата по прехвърлянето на удостоверенията в срок 
от 7 /седем/ работни дни от получаване на уведомление. 
 
д) Продавачът се задължава да предостави на Купувача всички документи, изготвени 
във връзка с изпълнение предмета на Договора. 
 
5.3. Права и задължения на Купувача: 
 
а) Купувачът има право да иска информация за изпълнението по Договора от Продавача, 
както и да осъществява контрол в хода на изпълнение на предмета на Договора, без с 
това да пречи на работата на Продавача; 
 
б) Купувачът се задължава да осигури необходимата информация, свързана с 
изпълнението на предмета на Договора и мотивирано изискана от Продавача; 
 
в) Купувачът се задължава да приеме и да внесе в АУЕР изготвените от Продавача 
документи за прехвърляне на Удостоверенията в разумни срокове след получаването им 
от Продавача; 
 
г) Купувачът се задължава да заплати уговореното възнаграждение при условията и 
сроковете, посочени в чл. 4 от настоящия Договор. 
 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
6.1. Всяка от Страните може да прекрати Договора с едностранно едномесечно писмено 
предизвестие, отправено до насрещната Страна. 
 
6.2. Договорът може да бъде прекратен и в следните случаи: 
 



а) по всяко време по взаимно съгласие между Страните в писмена форма; 
 
б) с реалното изпълнение на договора – след издаване на Заповеди от 
Изпълнителния директор на АУЕР за прехвърляне на Удостоверенията за енергийни 
спестявания на …………………………………………………... и заплащане от страна Купувача на 
уговорената цена съгласно чл. 4 на Договора. 
 
в) с откриване на производство по несъстоятелност по отношение на която и да е от 
Страните или със заличаването й от съответния търговски регистър – от момента на 
влизане в сила на съответното съдебно решение, съответно от момента на вписването на 
заличаването в ТР. 
 
6.3. Настоящият Договор може да бъде развален от всяка от Страните на общо основание 
при условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 
 

7.  ДРУГИ 
 
7.1. Договорът се подчинява на и подлежи на тълкуване съгласно законите на Република 
България. 
 
7.2. Никакво прехвърляне на права или задължения съгласно настоящия Договор не 
може да бъде извършвано на трето лице от която и да било от Страните, без 
предварителното писмено съгласие на другата Страна за това. 
 
7.3. Адресите за комуникация между Страните, направена съгласно или във връзка с 
Договора, са, както следва: 
 
За Продавача: 
гр. София, р-н Лозенец, ул. „Филип Кутев“ № 1  
Лице за контакти: …………………………………….. 
тел.: …………………………………. 
e-mail: ……………………………………… 
 
За Купувача:  
…………………………………………………..,  
………………………………………... ………………………………,  
Лице за контакти: ………………………………………  
тел.: ………………………………………………………………. 
e-mail: ……………………………………………………………… 
 
7.4. Всяка от Страните се съгласява, че ще обработва личните данни („Лични данни“), 
посочени в настоящия договор, на служителите-контактни лица на другата Страна, само 
и единствено за целите на обмен на данни и информация по договора, като никоя от 
Страните няма право да обработва Лични данни за други цели.  
 
7.5. Страните се съгласяват да разрешават всички спорове, възникнали по време на 
изпълнението на Договора или свързани с него преди всичко въз основа на взаимно 
съгласие. Всички спорове, възникнали от или във връзка с Договора, ще бъдат 
разрешавани от Арбитражния Съд при Българската Стопанска Камара съобразно неговия 
Правилник. 

 
 

За „Овергаз Мрежи” АД:                                       За ……………………………:   
 
 
…………………………………….                                              ……………………………………… 
Кирил Марковски                                            …………………………………….  
Изпълнителен директор                                       ………………………………………  
„Овергаз Мрежи” АД                                            ……………………………………… 
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Приложение 1 
 
Списък на Удостоверенията за енергийни спестявания съгласно чл. 2.2. от 
Договора 
 
 

№ Удостовере
ние № 

Дата на 
издаване 

Спестен
а 

крайна 
енергия 
в MWh 

Дата на 
въвеждане 
на мярката 

Сро
к 
на 

дейс
твие 
на 
мяр
ката 

в 
годи
ни 

Цена 
в лева  

за  
1 MWh 

Цена на 
Удостове
рението 

в 
лева 

1        
2        

 
 
За „Овергаз Мрежи” АД:                                       …………………………………….:   
 
 
…………………………………….                                              ……………………………………… 
Кирил Марковски                                           ………………………………..  
Изпълнителен директор                                       …………………………………  
„Овергаз Мрежи” АД                                            …………………………………… 
 


