
ТО/ММ/ГД  

ДОГОВОР 

 

№  16333 

 

Днес 10.04.2019 г. в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, се сключи настоящият Договор за възлагане на 

обществена поръчка между: 

 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, 

община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, Електронна поща: 

tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в търговския регистър при 

Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна сметка: IBAN: 

BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, 

представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен директор, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

 

„Национална електрическа компания” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1000, ул. „Триадица“ №8, телефон: 02/9263636; факс:02/9872550; Електронна 

поща: n.hadzhieva@dams.nek.bg, sgaidarska@nek.bg; Интернет страница: www.nek.bg; ЕИК: 

000649348; IBAN BG41CECB979010F2427700, BIC: CECBBGSF, „ЦКБ“ АД, представлявано 

от Петър Асенов Илиев – Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ за 

следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. В съответствие с разрешително за водоползване №31430010/28.09.2001 година издадено на 

„ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД с. Ковачево от Министерството на околната среда и водите 

/МОСВ/, удължено с Решение № РР-1366/14.11.2011 година на /МОСВ/ до 28.09.2021 година, 

Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава срещу заплащане да осигурява 

провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване техническото 

водоснабдяване на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите съоръжения на 

язовирен район „Овчарица” голяма част,  от които представляват неразделна част от „ 

Системата за отвеждане водите на р. „Овчарица” извън целика на рудник  „Трояново-север” 

– леви и десни притоци”, а именно: 

- яз. стена „Овчарица”;  

- яз. стена „Бял кладенец”;  

- яз. стена „Скендер дере”;  

- яз. стена „Скалица”;  

- яз. стена „Овчи кладенец”,  

- водопроводяща деривация „Ханово-Скалица”; 

- „топли канали“ и езера; 

- яз. стена „Ковачево“; 

- покрит канал №1  

и всички прилежащи към тях хидротехнически съоръженияи, съгласно Техническо задание – 

Приложение 1 и Техническо предложение на участника – Приложение №2 - неразделна част 

от договора. 

2. Настоящият договор е сключен в резултат на проведена процедура на договаряне без 

предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с рег.№ 18160. 

ІІ. ЦЕНА, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Стойността на договора е 3 192 000,00 /три милиона сто деветдесет и две хиляди/ лева без 

ДДС, разпределена на ежемесечни равни вноски по 133 000,00 /сто тридесет и три хиляди/ лева 

без ДДС. 

2. Плащането се извършва по банков път ежемесечно в срок до 60 дни срещу издадена фактура 

съгл. чл. 113 от ЗДДС за съответната сума и двустранно подписан протокол за качествено 

извършена услуга, като срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. 
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III. МЯСТО И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Място на изпълнение яз. район „Овчарица” и система за отвеждане на водите на р. 

Овчарица извън целика на рудник „Трояново-север” – леви и десни притоци. 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 2 години от сключване на договора. 

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА:  

1. Ежемесечното приемане на изпълнението на възложената услуга става чрез приемо-

предавателен протокол, изготвен от изпълнителя по договора. За „приел“ от страна на 

възложителя се подписва от отговорника по договора. Приемо-предавателният протокол 

съдържа кратка оценка на техническото състояние на съоръженията в обхвата на услугата, 

както и описание на извършените ремонтни дейности за отчетния период. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. Изпълнителят има задължение да не допуска по своите съоръжения по Раздел I, чрез свое 

умишлено небрежно действие или бездействие, влошаване количеството и качеството на 

подаваната вода на Възложителя, съобразено с инструкциите за експлоатация на ХТС. 

2. При всички възникнали аварийни ситуации или други необичайни явления Изпълнителят 

и Възложителят действат, съгласно Съвместната Инструкция за експлоатация и Съвместния 

авариен план за „Системата”. 

3. Изпълнителят уведомява Възложителя за профилактични и планови ремонти, минимум 14 

дни преди провеждането им, като прилага и график на ремонтните дейности. В срок до седем 

дни след получаване на уведомлението Възложителят съгласува провеждането на 

ремонтните дейности или възразява мотивирано. 

4. Изпълнителят има право да извършва профилактични и планови ремонти само след 

получаване на писмено съгласие за това от страна на Възложителя, дадено не по-късно от 

седем дни от получаване на известието. В случай, че в седемдневен срок от получаване на 

известието  Възложителят не възрази писмено и мотивирано срещу извършването на 

посочения ремонт се счита, че е дал съгласие за извършването му. 

5. Изпълнителят може да спре водопровеждането без предварително уведомление при: 

аварийни ситуации, получени разпореждания от МОСВ или други държавни органи, 

разполагащи с необходимите правомощия, както при форсмажорни обстоятелства. 

6. Изпълнителят се задължава да поддържа в добро техническо състояние хидротехническия 

комплекс „Овчарица” , вкл. Описаната в Раздел I „Системата за отвеждане на водите на р. 

„Овчарица” извън целика на рудника”.  

7. Изпълнителят се задължава да изпълнява клаузите на „Инструкцията за организация на 

ремонтите на енергетичното оборудване в системата на „НЕК”ЕАД””, отнасящи се до 

неговата дейност на територията на Възложителя. 

8. Се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на 

чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството. 

9. Се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при подготовка на 

документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица 

изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата на дружеството (www.tpp2.com, Профил на 

купувача) и да изпълни изискванията им. 

10. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по 

договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели 

„Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве при работа”, „Технически контрол 

и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за 

допускане до работа на територията на дружеството. Компетентните лица съгласуват 

подготвените от Изпълнителя документи и при липса на забележки подписват Протокол за 

проверка на документи за допускане до работа. 

11. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не издаде 

разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице – работник или 

служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, като предложи на 

Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация и опит, което също подлежи 

на проучване по горния ред. 
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12. Изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 

13. Изпълнителят при изпълнението на договорите за обществени поръчки e длъжeн да спазва 

всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят осигурява техническото водоснабдяване на “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

чрез собствените си брегови помпени станции. 

2. Възложителят има право на обосновано възражение по представената му данъчна фактура 

в срок пет дни от получаването и. 

3. Възложителят няма право да извършва манипулации със съоръженията на Изпълнителя, 

ако това не е изрично уточнено в съответни съвместни инструкции за експлоатация и други 

двустранно подписани документи. 

4. Възложителят се задължава в 60 дневен срок от датата на получаване на фактурата за 

извършената услуга да преведе дължимата сума на Изпълнителя по сметка, посочена в 

титулната страница на договора или чрез прихващане на база двустранно подписани 

протоколи отразяващ вземанията /задълженията на страните. 

5. Възложителят се задължава да поддържа оптимално водно ниво на язовир „Овчарица” 

чрез помпени станции ‘Ханово” и „Ботево” за своя сметка. Поддържането на водното ниво е 

в съответствие с чл. 56 (1) т.6 от Закона за водите, касаещо р. Тунджа. 

VIІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава, върху 

неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 % от 

стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите от Възложителя на това 

основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от стойността на договора към датата на 

сключването му. 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава върху 

стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на договора към датата 

на сключването му. 

3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от стойността на 

договора към датата на сключването му за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в 

размер на 20% от стойността на договора към датата на сключването му. 

5. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да търси 

обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

6. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по 

причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или бездействия не налага 

предвидените в договора санкции и неустойки за определен от него период. 

7. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане на 

неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от настоящият договор. 

Възложителят се задължава при възникване на претенция да уведоми писмено Изпълнителя. 

Уведомлението трябва да бъде мотивирано по основание и размер. 

8. В случаите на т.7 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между двете 

насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата произвежда 

правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, еднородни, заместими 

и изискуеми вземания. 

VIІI. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на техните 

договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на събитие извън 

техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са упражнили непосредствено влияние 

върху изпълнението на този договор. В случай на възникване на такива форсмажорни 

обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тези обстоятелства.  
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2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за настъпването и 

прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от възникването и края на събитието, 

независимо от характера на събитието. Това уведомяване трябва да е потвърдено от Българската 

търговско-промишлена палата. В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

IХ. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. 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 попълване празноти в Договора или приспособяването му 

към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат решени между страните се решават от 

компетентния съд. 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се споразумеят за 

прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено предизвестие, 

както и на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която отговаря, 

Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено предизвестие. Неустойките по 

Раздел VIІ остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 от 

ППЗОП. 

ХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от 

лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл.40 от ППЗОП. Данните се обработват на 

законово основание съгласно чл.112 във връзка с чл.67, ал.6 и чл.58 от ЗОП 

2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за 

физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „ТЕЦ Марица изток 

2“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при 

спазване Указания за реда и последователността при подготовка на документи за допускане 

до работа на външни изпълнители на територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в 

съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите 

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти 

за сигурност на данните. 

4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета 

страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на 

настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-

специално член 25 и 26 на ОРЗД.   

5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните 

информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно 

настоящия договор. Получателят на данни незабавно уведомява разкриващата данни страна 

относно всякакви искания, възражения или всякакви други запитвания от субектите на 

данните по силата на приложимите закони относно обработването на лични данни, които 

могат да породят правно задължение или отговорност, или да засегнат по друг начин 

законните интереси на разкриващата данните страна.  

6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на 

сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или 

други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и 

може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните 

интереси на другата страна. 

ХII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна, при 

спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

Закона за обществените поръчки. 
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3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, Изпълнителят се 

обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изп. директор: ….....(п)……..   Изп. директор: ……(п)…… 

   инж. Ж. Динчев     Петър Илиев 
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Приложение №1 

Към договор № 16333 

 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване 

техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите 

съоръжения на язовирен район „Овчарица” 

 

Договорът се сключва с цел осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането 

на водите с оглед обезпечаване техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД 

чрез хидротехническите съоръжения на язовирен район „Овчарица”, голяма част от които 

представляват неразделна част от „Системата за отчеждане на водите на р.Овчарица” извън 

целика на рудник „Трояново-север” – леви и десни притоци, а именно: 

- яз. стена „Овчарица”;  

- яз. стена „Бял кладенец”;  

- яз. стена „Скендер дере”;  

- яз. стена „Скалица”;  

- яз. стена „Овчи кладенец”,  

- водопроводяща деривация „Ханово-Скалица”;  

- „топли канали“ и езера  

- яз. стена „Ковачево“ 

- покрит канал №1  

и всички прилежащи към тях хидротехнически съоръжения 

 

1. Задачи по експлоатацията на деривация „Ханово-Скалица” и канали: 

С деривацията се прехвърлят водни маси от р.Тунджа до яз.”Овчарица”. Деривацията 

е открита, включва 2 помпени станции и 5 дюкера. От водохващането, изградено на 

р.Тунджа при с.Ханово, чрез помпена станция, водна кула и 2 напорни трубопровода водите 

се прехвърлят в открит канал. Втората помпена станция е при с.Ботево. Общата дължина на 

деривацията е 29 896 м.  

Ежедневно да се извършват наблюдения на: бетоновата облицовка на канала, 

бетонови и стоманобетонови елементи на всички хидротехнически съоръжения по 

деривацията и водохващане Ханово, аванкамерите на помпените станции в Ханово и Ботево, 

мостовете и аквадуктите над откритите канални участъци, бързотока на ПС Ботево, 

крановете на изпускателните тръби на дюкерите, крановете на въздушниците на дюкерите, 

всички хидромеханични съоръжения по деривацията и дюкерите. 

2. Дейности по поддръжка и ремонт на язовирни стени и канали: 

 Поддърржане и ремонтни работи по облицовката и другите хидротехнически и 

хидромеханични съоръжения; отстраняване на паднали дървета, битови отпадъци, земни 

маси, утайки и други в канала; отстраняване обрастването на бетоновите повърхности с мъх, 

трева, храсти, саморасли дървета и водорасли; отстраняване на саморасли дървета, треви, 

храсти и др.по бермите; поддържане и ремонт по праговете на деривацията; отстраняване на 

причините за поява на мокри петна, течове и др.; постоянно поддържане на отводнителните 

канавки, бермите и мост-улеите; поддържане и ремонт по парапети и наблюдателни 

пунктове; поддържане и ремонт по километража на канала и др. 

 3. Действия при екстремни условия (интензивно обрастване и задръстване решетките 

с водорасли, растителни или битиви отпадъци; ледоход или обледяване на решетките; водни 

нива над облицовката): 

 Персоналът да премине на непрекъснат режим на работа за почистване и последващо 

поддържане на канала и решетките пред дюкерите; постоянно следене за повишаване на 

водното ниво в канала; своевременно да информира ръководството на централата при 

застудявания (повече от 3 денонощия средноденонощната температура да е под 0оС). 

 4. При аварийни ситуации: 
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 Участва в съвместна комисия, която извършва оглед на място и дава указания за 

режима на работа на деривацията и мероприятия за локализиране и отстраняване на 

аварията. 

 5.При планово спиране на деривацията – по предварително одобрена и съгласувана 

програма за ремонтни работи, огледи и дефектовки. 

Забележка: 

Изпълнителят е длъжен да се съобрази с изискванията, определени в наредбите за ремонт и 

експлоатация на ХТС. 

Изпълнителят е длъжен да разработи график за провеждане на профилактични и планови 

ремонти, които ще се съгласуват с „ТЕЦ Марица изток 2” в седемдневен срок преди датата 

на започването им; 

Изпълнителят е длъжен да разработи и представи програма за извършване на предварителни 

планови ремонти (ППР) при всеки престой на съоръженията в резерв за повече от 15 дни. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изп. директор: ….....(п)……..   Изп. директор: ……(п)…… 

   инж. Ж. Динчев     Петър Илиев 
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Приложение №2 

Към договор № 16333 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ОТ 

ПРОВЕДЕНАТА ПРОЦЕДУРА 

 

Осигуряване провеждането, съхраняването и отвеждането на водите с оглед обезпечаване 

техническото водоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД чрез хидротехническите 

съоръжения на язовирен район „Овчарица” 

 

 

 

 Приложение 2.1: Техническо предложение – осем (8) листа; 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ     ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Изп. директор: ….....(п)……..   Изп. директор: ……(п)…… 

   инж. Ж. Динчев     Петър Илиев 
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