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ДОГОВОР 
за компенсиране с премии 

[пореден номер и година на сключване на договора] 
 
 
 

 
Днес, [дата на сключване] в гр. София, между: 
 
ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“, БУЛСТАТ 176963402, със седалище и 
адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Триадица“ № 8, представлявано от 
Диан Тодоров Червенкондев - Председател на Управителния съвет, наричано по-долу „ФСЕС“ 
от една страна, 
 
и 
 
[наименование на производителя], с ЕИК [номер по ЕИК]  в Търговския регистър при Агенция 
по вписванията, представлявано от [три имена и длъжност], наричано по-нататък 
„Производител“ от друга страна,  
 
наричани поотделно „Страна“, а заедно „Страните“, 
 
 
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ: 
 
А. Производителят притежава и експлоатира енергиен обект по смисъла на §1, т. 23 от ДР на 

Закона за енергетиката - [описание на енергийния/те обекти и местонахождението 
му/им] за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща 
електрическа инсталирана мощност [мощност на конкретния енергиен обект в MW] 
(„Енергийният обект“);  

Б. Производителят е титуляр на лицензия за производство на електрическа енергия № 
[номер и дата на издаване], издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране на 
Република България („КЕВР“) по реда на Закона за енергетиката, представляваща 
Приложение № 1 към този договор; [попълва се и се прилага само ако е приложимо в 
конкретния случай]  

В. Производителят е производител на електрическа енергия от възобновяеми източници и 
има право да получава преференциална цена за произведената електрическа енергия от 
Енергийния обект, определена с Решение № [номер и дата на издаване] на КЕВР за 
определяне на преференциална цена на Производителя, представляващо Приложение № 
2 към този договор; [попълва се и се прилага за всеки Енергиен обект при няколко 
решения на КЕВР, ако е приложимо в конкретния случай]  

Г. Производителят има сключен с [съобразно случая се попълва „Национална електрическа 
компания“ ЕАД  или крайния снабдител] договор № [попълва се и се прилага] [попълва се 
договорът за дългосрочно изкупуване или по § 7 от преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници], представляващ 
Приложение № 3 към този договор, който се прекратява автоматично с влизане в сила на 
настоящия договор за компенсиране с премии на основание § 68, ал. 8 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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сключиха настоящия договор за компенсиране с премии на основание § 68, ал. 1 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за енергетиката във връзка с чл. 36и, ал. 1 от Закона за 
енергетиката: 
 

ДЕФИНИЦИИ  
 

Балансиращ пазар означава пазар на балансираща енергия, както е 
дефиниран в §1, т. 40 от Закона за енергетиката 
 

Гаранция за произход означава гаранция за произход по смисъла на чл. 34 от 
Закон за енергията от възобновяеми източници 
 

Договор означава настоящият договор за компенсиране с 
премии, включително всички приложения към него, 
както е изменен и допълнен 
 

Енергиен обект означава енергийният обект по т. А по-горе 
 

ЕСО означава „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 
ЕИК 175201304 
 

Заявление означава заявление от Производителя до ФСЕС за 
изплащане на Премия във формата и със съдържанието 
на Приложение № 4 към Договора 
 

ЗЕ или Закон за енергетиката означава Закон за енергетиката, обн. ДВ. бр. 107 от 9 
декември 2003 г., с измененията и допълненията към 
него 
 

ЗИД на ЗЕ означава Закон за изменение и допълнение на Закона за 
енергетиката, обн. ДВ. бр. 38 от 8 май 2018 г. 
 

ЗЕВИ означава Закон за енергията от възобновяеми 
източници, обн. ДВ. бр. 35 от 3 май 2011 г., с 
измененията и допълненията към него  
 

Компетентен орган означава всеки орган, административен, държавен или 
регулаторен, агенция или комисия, било то национален 
или европейски, който има правомощия да дава 
задължителни препоръки, решения, одобрения или 
указания  
 

Месец 
 

означава период от време от един календарен месец, 
който започва в 00.00 ч. на първо число на съответния 
календарен месец и завършва в 24.00 часа на последно 
число на съответния календарен месец 
 

Нетно специфично 
производство на 

означава нетното специфично производство  на 
електрическа енергия по смисъла на §1, т. 29 ЗЕВИ, 
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електрическа енергия 
 

определено с Решение № [номер и дата на издаване] 
на КЕВР за определяне на преференциална цена на 
Производителя – Приложение № 2 към Договора 

 
Непреодолима сила означава непредвидено или непредотвратимо събитие 

или комбинация от събития от извънреден характер, 
възникнало след сключването на Договора, изразяващо 
се в цялостно или частично неизпълнение или забава за 
изпълнение на задълженията по настоящия Договор от 
засегнатата Страна, при условие че такова неизпълнение 
или забава не е можело да бъде предотвратено, 
преодоляно или отстранено от засегнатата Страна при 
полагане на необходимата дължима грижа включително 
но не само, саботаж, война, въстание, бунт, ембарго, 
санкция, бойкот, граждански вълнения, терористичен 
акт или друго социално вълнение, експроприация, 
национализация или друг акт на Компетентен орган със 
същото действие, срив в банковата система, срив в 
информационната система на Българската независима 
енергийна борса, в системата на ЕСО  или в системата на 
КЕВР 
 

Премия означава премия за електрическа енергия от 
възобновяеми източници, произведена от 
Енергийния/те обект/и по смисъла на §68, ал. 2 ЗИД ЗЕ 
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8б ЗЕ 
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ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
1. Предмет на настоящия Договор е компенсирането на Производителя чрез изплащане от 

ФСЕС на Премия за количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект 
и регистрирано с месечна Гаранция за произход, за което Производителят е сключил 
сделки по чл. 100, ал. 4 и/или ал. 6 ЗЕ или на Балансиращ пазар. 
  

2. ФСЕС компенсира с Премия Производителя до размера, дължим за Нетното специфично 
производство на електрическа енергия. 

 
РАЗМЕР НА ПРЕМИЯТА 

 
3. Размерът на Премията се определя от КЕВР по реда на § 68, ал. 2 ЗИД на ЗЕ ежегодно в срок 

до 30 юни като разлика между определената до влизането в сила на ЗИД на ЗЕ 
преференциална цена, съответно актуализираната преференциална цена на обекта, и 
определената за този период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия, 
произведена от възобновяеми източници в зависимост от първичния енергиен източник. 

 
4. КЕВР при необходимост изменя определената Премия не по-често от веднъж на 6 месеца 

при условията на чл. 31а, ал. 2 ЗЕ. 

 
5. ФСЕС изплаща на Производителя Премията за количеството електрическа енергия, 

произведено от Енергийния обект, в размера, определен или съответно изменен за 
съответния регулаторен период с решението на КЕВР по с чл. 21, ал. 1, т. 8б ЗЕ или 
съответно по чл. 31а, ал. 2 ЗЕ. 

 
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА 

 
6. Премията се изплаща от ФСЕС по искане на Производителя, ако Производителят е 

изпълнил всички условия, изброени по-долу: 

а) сключил е сделки по чл. 100, ал. 4 и/или ал. 6 ЗЕ или на Балансиращ пазар за 

за количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект, за 

което се иска изплащане на Премия; 

б) прехвърлил е в полза на ФСЕС съответните Гаранции за произход за 

количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект, за 

които Производителят е сключил сделки по чл. 100, ал. 4 и/или ал. 6 ЗЕ или 

на Балансиращ пазар; 

в) Производителят няма задължения към ФСЕС към датата на изплащане на 

Премията; 

г) в резултат на изплащането на Премията няма да бъде надхвърлен размерът 

на Премията, дължима за Нетното специфично производство на 

електрическа енергия; 

д) представил е разходооправдателен документ. 
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ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРЕМИЯТА 
 
7. Производителят отправя до ФСЕС искане за компенсиране с Премия на количеството 

електрическа енергия, произведено от Енергийния обект във формата и със съдържанието 
на Заявлението. Със Заявлението Производителят декларира: 

а) количеството електрическа енергия, за месеца, произведено от Енергийния 

обект, за което Производителят е сключил сделки по чл. 100, ал. 4 и/или ал. 

6 ЗЕ или на Балансиращ пазар, и за което Производителят заявява изплащане 

на Премия; 

б) че в резултат на изплащането на Премията няма да бъде надхвърлен 

размерът на Премията, дължима за Нетното специфично производство на 

електрическа енергия; 

в) че декларациите, дадени от Производителя към датата на сключване на 

Договора продължават да бъдат верни. 

 
8. В случай че за Енергийния обект е приложима повече от една преференциална цена за 

произведената електрическа енергия, определена с решение на КЕВР, Производителят 
подава отделно заявление за всяка част от Енергийния обект, за която има определена 
различна преференциална цена. 
 

9. Производителят подава Заявлението до ФСЕС не по-късно от 10-то число на месеца, 
следващ месеца, за който се отнася искането за изплащане на Премия. 

 
10. Производителят представя документите, удостоверяващи изпълнението на условията по 

точка 6, не по-късно от 20-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнася искането 
за изплащане на Премия. 
 

11. Заявлението и документите се подават по електронен път чрез функционалност/модул на 
електронната платформа на ФСЕС. При подаване на Заявлението същото се подписва с 
квалифициран електронен подпис на Производителя. В случай че Заявлението не е 
подписано с валиден квалифициран електронен подпис, издаден на оправомощено 
лице/лица, което има право да представлява Производителя, същото не се счита надлежно 
подадено, като за ФСЕС не възниква задължение за неговото разглеждане. Заявлението и 
документите се считат за получени след получаване на потвърждение за успешното им 
подаване, генерирано автоматично от електронната платформа. 

 
УСТАНОВЯВАНЕ РАЗМЕРА И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА 

 
12. След получаване на Заявлението и документите ФСЕС извършва проверка на пълнотата на 

представените документи, както и проверка на заявените от Производителя данни и 
обстоятелства относно количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния 
обект. Ако в хода на проверката бъдат установени непълноти, несъответствия или 
необходимост от допълнителна информация, ФСЕС уведомява Производителя, като 
изпраща уведомление до Производителя по електронна поща на адреса на Производителя, 
посочен в точка 26.  

 
13. Ако в рамките на проверката по точка 12 бъде установено, че количеството електрическа 

енергия, произведено от Енергийния обект, за което Производителят е подал Заявлението, 
надвишава: 

а) количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект, за 

което Производителят е прехвърлил на ФСЕС Гаранции за произход, или 
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б) количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект, за 

което Производителят е сключил сделки по чл. 100, ал. 4 и/или ал. 6 ЗЕ или 

на Балансиращ пазар,  

Премията се определя и изплаща от ФСЕС до размера на по-малкото от количествата по 
точка а) или точка б), но във всички случаи в размер, с който Нетното специфично 
производство на електрическа енергия не би било надхвърлено.  

 
14. В случаите по точка 13 а) или точка 13 б) Производителят има право да подаде Заявление 

за компенсиране с Премия за установената разлика в следващ месец, като докаже пред 
ФСЕС с необходимите документи изпълнението на условията по точка 6 по-горе. 

 
СРОК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРЕМИЯТА 

 
15. ФСЕС изплаща Премията до края на месеца, в който към 20-то число са изпълнени всички 

условия по точка 6 по-горе. За избягване на съмнение, Премията не се изплаща в срока по 
предходното изречение, когато не е изпълнено което и да е от условията по точка 6 или при 
необходимост от допълнителни проверки по точка Error! Reference source not found. за 
удостоверяване изпълнението на условията, като в този случай ФСЕС не дължи лихва за 
забава. 

 
16. Ако всички условия по точка 6 са били изпълнени от Производителя към 20-то число на 

съответния месец, но ФСЕС, поради причини, за които отговаря, не извърши плащането на 
Премията по настоящия Договор до края на съответния месец, ФСЕС дължи на 
Производителя обезщетение в размер на законната лихва за забава. 

 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
17. Производителят има право да получи Премията по реда и в сроковете по този Договор, ако 

са изпълнени условията по точка 6. 
 
18. Производителят е длъжен да представя своевременно разходооправдателен документ за 

изплащане на Премията и да прехвърля на ФСЕС месечните Гаранции за произход за 
количеството електрическа енергия, произведено от Енергийния обект. 

 
19. Производителят е длъжен да предоставя цялата информация и да оказва съдействие на 

ФСЕС за правилното определяне на дължимата Премия, ако такова е необходимо, 
включително по искане на ФСЕС да го оторизира да получава необходимата информация за 
изчисляване на Премията от трети лица („Българска независима енергийна борса“ ЕАД, ЕСО 
и други). 

 
20. ФСЕС е длъжен да изплаща в срок Премията по уговорения за това ред, ако са изпълнени 

условията по точка 6. 

 
21. ФСЕС е длъжен да извършва своевременно проверка на Заявлението, както и на 

представените от Производителя документи, и да го уведомява за установени непълноти, 
несъответствия или необходимост от допълнителна информация в рамките на проверката 
по точка 12. 

 
22. ФСЕС е длъжен да потвърждава своевременно на Производителя получаването по  

електронната поща на Заявлението и документите. 
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ДЕКЛАРАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
23. Производителят декларира и гарантира, че към датата на сключване на Договора: 

а) има качеството на производител на електрическа енергия от възобновяеми 

източници и е титуляр на лицензия за производство на електрическа енергия 

[номер и дата на издаване], издадена от КЕВР в съответствие със Закона за 

енергетиката (Приложение № 1) [попълва се и се прилага само ако е 

приложимо в конкретния случай]; 

б) има право да получава преференциална цена за произведената електрическа 

енергия, определена с Решение [номер и дата на издаване] на КЕВР за 

определяне на преференциална цена (Приложение № 2). 
 
24. Производителят е длъжен да уведомява незабавно ФСЕС за всяка промяна в 

декларираните по точка 23 обстоятелства и да представи на ФСЕС документи, 
удостоверяващи промяната. 

 
ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 

 
25. Договорът влиза в сила от [попълва се датата] и е със срок от [попълва се оставащия 

срок по договора за дългосрочно изкупуване или договора по § 7 от преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за енергията от възобновяеми източници 
между Производителя и [съобразно случая се попълва „Национална електрическа 
компания“ ЕАД  или крайния снабдител]  (Приложение № 3)]. 

 
УВЕДОМЛЕНИЯ 

 
26. Всички уведомления или други съобщения, които трябва да се правят във връзка с този 

Договор, до ФСЕС или Производителя, освен ако в Договора изрично не е предвидено 
друго, трябва да бъдат в писмена форма и ще се смятат за надлежно предадени при 
доставянето им на ръка, с куриер, препоръчана поща или потвърдено получаване по 
електронна поща от получаващата страна на следните адреси: 

 
За ФСЕС:      За Производителя: 
[адрес за кореспонденция]   [адрес за кореспонденция] 
[електронна поща]    [електронна поща] 
[телефон за контакт]    [телефон за контакт] 
[лице за контакт]    [лице за контакт] 
 

27. Всяка Страна уведомява своевременно другата Страна за промяна в данните за контакт, 
като до уведомяването съобщенията, изпратени на посочените по-горе адреси и лица, се 
считат за валидно връчени. 

 
НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
28. Никоя от Страните не носи отговорност за забавяне или неизпълнение по този Договор при 

наличие на Непреодолима сила, при условие че са спазени точка 29 до точка 31 
включително. 

 
29. Страната, позоваваща се на Непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено 

другата Страна в какво се състои Непреодолимата сила  и възможните последици от нея за 



 ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА КОМПЕНСИРАНЕ С ПРЕМИИ С ПРОИЗВОДИТЕЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ  

 

 8 

изпълнението на Договора. Тежестта за установяването на съществуването на 
Непреодолима сила е за Страната, която се позовава на нея. 

 
30. Докато трае Непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения се спират.   
 
31. Засегната Страна трябва да положи всички необходими усилия за намаляване последиците 

от Непреодолимата сила. Неизпълнението на това задължение и/или виновно не 
възстановяване на последиците при приключване на Непреодолимата сила се приравнява 
на виновно неизпълнение по този Договор с всички последици от това. 

 
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

 
32. Този Договор се прекратява с изтичане на срока му. 
 
33. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно писмено споразумение между 

Страните.  
 
34. Този Договор се прекратява автоматично: 

а) при отпадане на правното основание за изплащане на Премия от ФСЕС в 

полза на Производителя в резултат на законодателно изменение или на акт 

на Компетентен орган; 

б) с отпадане на качеството на Производителя на производител на 

електрическа енергия от възобновяеми източници и/или влизане в сила на 

решение на КЕВР за отнемане на лицензията на Производителя  [да се 

премахне, ако няма лицензия]; 

в) в случай че за Производителя бъде взето решение за прекратяване  чрез 

ликвидация, бъде постановено и влезе в сила решение за откриване на 

производство по несъстоятелност, или бъде постановено заличаване от 

Търговския регистър.  
 

 ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 
35. В този Договор заглавията служат само за удобство и по никакъв начин не засягат и 

ограничават тълкуването и съдържанието му. Думите в единствено число, включват също и 
множествено число и обратно, в зависимост от контекста на Договора. Думата 
„включително“ следва да се разбира като „включително, но не само“. 

 
36. Всички допълнения и изменения на настоящия Договор се извършват в писмена форма, за 

да се считат действителни - това важи и за споразумение, с което се премахва изискването 
за писмена форма.  

 
37. Ако в резултат на промяна в законодателството основанието и/или механизма за 

изплащане на Премията и/или на акт на Компетентен орган бъдат изменени, или бъдат 
въведени нови изисквания, ограничения или забрани относно изплащането на Премията, 
Страните се задължават да адаптират настоящия Договор в съответствие с променените 
и/или новите изисквания, ограничения или забрани. За избягване на съмнение, до 
адаптирането на Договора ФСЕС няма задължение за изплащане на Премия. 

 
38. До изграждането на функционалност/модул на електронната платформа на ФСЕС за 

подаване на Заявлението и документите, Производителят ги подписва с квалифициран 
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електронен подпис и ги изпраща в pdf формат по електронна поща на адреса на ФСЕС, 
посочен в точка 26 по-горе. В случай че Заявлението и/или документите не са подписани с 
квалифициран електронен подпис, издаден на оправомощено лице/лица, което има право 
да представлява Производителя, същото не се счита надлежно подадено и за ФСЕС не 
възниква задължение за неговото разглеждане. Заявлението и документите, се считат за 
получени от ФСЕС след надлежното потвърждаване на получаването им от ФСЕС с нарочно 
потвърждение, изпратено по електронна поща на адреса на Производителя, посочен в 
точка 26.  

 
39. Страните се задължават да третират като конфиденциални всякаква информация, справки, 

данни и документи, които засягат търговски или технически въпроси на другата Страна и да 
не предоставят достъп до тях на трети лица, освен с предварително писмено съгласие на 
засегнатата Страна или ако такова разкриване е в изпълнение на законови задължения или 
по искане на Компетентен орган. Това задължение важи и след прекратяване на Договора. 
 

40. Производителят няма право да отстъпва правата си и да прехвърля задълженията си по 
този Договор, включително правото на получаване на Премия чрез договори за цесия 
и/или да ги залага като обезпечения без предварителното писмено съгласие на ФСЕС.  

 
ПРИЛОЖИМО ПРАВО. ПОДСЪДНОСТ 

 
41. Този Договор се подчинява на разпоредбите на българското право. В случай че някоя от 

разпоредбите на настоящия Договор се окаже или стане недействителна или 
неприложима, това не влияе на останалите разпоредби. Недействителната или 
неприложима разпоредба ще бъде заместена от повелителна правна норма или от такава 
действителна или приложима разпоредба, с която ще бъде постигната в максимална 
степен икономическата цел и намеренията на страните по Договора. Същото важи и за 
евентуални празноти в Договора. 
 

42. 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 на празноти в Договора или 
приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, които не могат да бъдат решени 
чрез споразумение между Страните, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в гр. 
София. 

 
 

Този Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра на български 
език.[Алтернативно]: Този Договор се подписа в 2 (два) еднообразни двузезични екземпляра 
на български и английски език. В случай на несъответствие между българската и 
английската версии на Договора, с предимство се ползва българската. 
 
Приложение № 1 – Лицензия № [номер и дата на издаване], издадена от КЕВР [попълва се и 
се прилага само ако е приложимо в конкретния случай] 
  
Приложение № 2 - Решение № [номер и дата на издаване] на КЕВР за определяне на 
преференциална цена на Производителя 
 
Приложение № 3 -  Договор №  [номер и дата] [попълва се договорът за дългосрочно 
изкупуване или по § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергията 
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от възобновяеми източници] между Производителя и [съобразно случая се попълва 
„Национална електрическа компания“ ЕАД  или крайния снабдител].   
 
Приложение № 4 - Заявление за изплащане на Премия по образец 
 
 
 
 
ЗА ФСЕС:        ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 
 
 
 
__________________________    _________________________              
Диан Червенкондев       [имена ] 

Председател на УС на ФСЕС     [длъжност] 


