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EFET EФТЕ 

European Federation of 
Energy Traders 

Европейска федерация на 
търговците на енергия 

PART II (General Provisions) of the 
Individual Power Purchase Agreement 

ЧАСТ II (Общи разпоредби) на 
Индивидуалния договор за покупко-
продажба на електрическа енергия 

NOTE: USERS USING THIS INDIVIDUAL 
POWER PURCHASE AGREEMENT 
AFTER  
4 NOVEMBER 2021 ARE STRONGLY 
RECOMMENDED TO INCLUDE THE 
CLAUSE UPDATING THE IBOR 
INTEREST RATE DEFINITIONS 
PUBLISHED BY EFET ON ITS WEBSITE 
ON 4 NOVEMBER 2021. 

БЕЛЕЖКА: НА ЛИЦАТА, ПОЛЗВАЩИ 
НАСТОЯЩИЯ ИНДИВИДУАЛЕН 
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ СЛЕД  
4 НОЕМВРИ 2021 Г., НАСТОЯТЕЛНО СЕ 
ПРЕПОРЪЧВА ДА ВКЛЮЧАТ 
КЛАУЗАТА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ДЕФИНИЦИИТЕ ЗА МЕЖДУБАНКОВ 
ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ (IBOR), 
ПУБЛИКУВАНИ ОТ ЕФТЕ НА 
НЕЙНАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА 4 
НОЕМВРИ 2021 г. 

§1. § 1. 
Subject of Agreement Предмет на Договора 

1. Type of Settlement: This power purchase agreement 

("Agreement") governs: 

1. Вид сетълмент: Настоящият договор за покупко-

продажба на електрическа енергия („Договор“) 

урежда: 
(a) if Physical Settlement is specified as applying in 

Section A of Part I (Individual Terms), the 

purchase, sale, delivery and acceptance of the 

Contract Quantity of electricity from the Seller 

to the Buyer; or 

(a) ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) като приложим е определен 

Физически сетълмент, покупката, продажбата, 

доставката и приемането на Договорено 

количество електрическа енергия от Продавача 

на Купувача; или 

(b) if Financial Settlement is specified as applying in 

Section A of Part I (Individual Terms), this 

Agreement governs the obligation of each Party 

to reimburse the other Party, as applicable, for 

the Price Differential (if any), and 

(б) ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) като приложим е определен Финансов 

сетълмент, настоящият Договор урежда 

задължението на всяка от Страните да 

възстанови на другата Страна Ценовата 

разлика (ако има такава) и 

both in the case of Physical Settlement or Financial 

Settlement, the purchase, sale, the Delivery and 

acceptance of the Contract Quantity of Certificates from 

the Seller to the Buyer. 

както при Физически сетълмент, така и при Финансов 

сетълмент, покупката, продажбата, Доставката и 

приемането на Договореното количество Сертификати 

от Продавача на Купувача. 

2. Balancing Services: If specified as applying in 

Section B of Part I (Individual Terms), this Agreement 

2. Услуги по балансиране: Ако в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) е определено като 

in cooperation with в сътрудничество с 

ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА 
ПАЗАРА 

Европейска платформа за снабдяване на 
корпоративния сектор с възобновяема 
енергия 
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additionally governs the provision of Balancing 

Services by the Buyer to the Seller. 

приложимо, настоящият Договор урежда също така 

предоставянето на Услуги по балансиране от 

Купувача на Продавача. 
§2. § 2. 

Definitions and Construction Определения и тълкуване 
1. Definitions: Terms used in this Agreement shall have 

the meanings set out in the Annex (Defined Terms) or 

the EECS Rules. 

1. Определения: Термините, използвани в настоящия 

Договор, имат значенията, дадени им в 

Приложението (Дефинирани термини) или в 

Правилата на EECS. 
2. Inconsistencies: In the event of any inconsistency 

between the provisions of Part I (Individual Terms) 

and the provisions of Part II (General Provisions) of 

this Agreement, the provisions in Part I (Individual 
Terms) shall prevail. In the event of any inconsistency 

between the definitions of the EECS Rules and the 

definitions of this Agreement, the definitions in this 

Agreement shall prevail. Subject to the preceding, in 

the event of any inconsistency between the provisions 

of this Agreement and the provisions of a Support 

Agreement and/or a Direct Agreement concluded 

between the Parties or between the Parties and a third 

party, the provisions of the Support Agreement and the 

Direct Agreement shall prevail. 

2. Разминавания: В случай на разминаване между 

разпоредбите на Част I (Индивидуални условия) и 

разпоредбите на Част II (Общи разпоредби) на 

настоящия Договор, предимство имат разпоредбите 

на Част I (Индивидуални условия). В случай на 

разминаване между определенията от Правилата на 

EECS и определенията от настоящия Договор, 

предимство имат разпоредбите на настоящия 

Договор. При съобразяване на предходното, в 

случай на разминаване между разпоредбите на 

настоящия Договор и разпоредбите на Договор за 

подпомагане и/или Директен договор, сключен 

между Страните или между тях и трета страна, 

предимство имат разпоредбите на Договора за 

подпомагане и Директния договор. 
3. Interpretation: Headings and titles are for 

convenience only and do not affect the interpretation 

of this Agreement. 

3. Тълкуване: Заглавията и подзаглавията са 

единствено за удобство и не са от значение при 

тълкуването на Договора. 
4. References to Time: Unless otherwise specified in 

Section B of Part I (Individual Terms), all references 

to time shall be to Central European Time. 

4. Позоваване на време: Освен ако в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия) не е определено 

друго, позоваванията на време се отнасят за 

централноевропейско време. 
§3. § 3. 

Conditions Precedent Предварителни условия 
1. Seller's Conditions Precedent: 1. Предварителни условия към Продавача: 

(a) Unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), the Seller shall, to the 

reasonable satisfaction of the Buyer: 

(a) Освен ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия) не е определено друго, Продавачът е 

длъжен, по обосновано задоволителен за 

Купувача начин, да: 

(i) procure and confirm that it has, in final 

form and without qualification, any and 

all relevant approvals, consents, orders, 

authorisations, permits and 

Governmental Approvals relating to the 

construction, operation and maintenance 

of the Facility, or as otherwise required to 

fulfil its obligations under this 

Agreement; 

(i) набави и потвърди, че има – в 

окончателен вид и без уговорки, всички 

изисквани одобрения, съгласия, 

нареждания, упълномощавания, 

разрешения и Одобрения от държавни 

органи, свързани с изграждането, 

експлоатацията и поддръжката на 

Съоръжението, или както другояче са 

необходими за изпълнение на 

задълженията му по настоящия 

Договор; 

(ii) procure and confirm that it has all land 

and access rights necessary to install, 

operate and maintain the Facility; 

(ii) осигури и потвърди, че има всичката 

земя и права за достъп, които са нужни 

за монтажа, експлоатацията и 

поддръжката на Съоръжението; 

(iii) execute with the Network Operator a 

Connection Agreement providing the 

Facility with firm export capacity rights 

(iii) сключи с Мрежовия оператор Договор 

за присъединяване, осигуряващ за 

Съоръжението гарантирани права върху 
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onto the local electricity distribution 

system and national transmission system 

for an amount of such capacity at least 

equal to the Capacity of the Facility 

throughout the Total Supply Period; 

капацитет за износ към местната 

електроразпределителна система и 

националната преносна система, като 

този капацитет следва да бъде най-

малкото равен на Мощността на 

Съоръжението за Общия период на 

доставка; 

(iv) install (or procure the installation of) a 

Metering Device prior to the 

commencement of the Commissioning, 

ensuring that it has received all necessary 

approvals, consents and Governmental 

Approvals; 

(iv) монтира (или уреди да бъде монтирано) 

Измервателно устройство преди 

началото на Въвеждането в 

експлоатация и прави необходимото да 

получи всички необходими одобрения, 

съгласия и Одобрения от държавни 

органи; 

(v) if § 25 is specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), provide guarantees 

and credit support in favour of the Buyer 

in accordance with the requirements of § 

25 (Guarantees and Credit Support); and 

(v) ако § 25 е определен в Раздел „Б“ от Част 

I (Индивидуални условия), да осигури 

гаранции и кредитна помощ в полза на 

Купувача в съответствие с изискванията 

на § 25 (Гаранции и кредитна помощ); и 

(vi) any other additional conditions precedent 

as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms),  

 

 

together, the "Seller Conditions". 

 

(vi) евентуални други допълнителни 

предварителни условия, както е 

определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия),  

 

всички заедно наричани „Условия към 
Продавача“. 

 

(b) On the date on which the Seller becomes aware 

that all of the Seller Conditions have been 

satisfied, it shall notify the Buyer in writing. 

(б) На датата, на която Продавачът установи, че 

всички Условия към Продавача са изпълнени, 

той писмено уведомява Купувача. 

2. Buyer's Conditions Precedent: 2. Предварителни условия към Купувача: 
(a) Unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), the Buyer shall, to the 

reasonable satisfaction of the Seller: 

(a) Освен ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия) не е определено друго, Купувачът е 

длъжен, по обосновано задоволителен за 

Продавача начин, да: 

(i) procure and confirm that it has, in final 

form and without qualification, any and 

all approvals, consents, orders, 

authorisations, permits and 

Governmental Approvals required to be 

in the name of the Buyer (subject to the 

Seller providing reasonable assistance to 

the Buyer in this matter) for the Buyer to 

perform its obligations under this 

Agreement; 

(i) набави и потвърди, че има – в 

окончателен вид и без уговорки, всички 

изисквани одобрения, съгласия, 

нареждания, упълномощавания, 

разрешения и Одобрения от държавни 

органи, които се изисква да са на името 

на Купувача (с уговорката Продавачът 

да окаже нужното съдействие на 

Купувача по този въпрос), за да може 

Купувачът да изпълни задълженията си 

по настоящия Договор; 

(ii) if § 25 (Guarantees and Credit Support) 
is specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), provide guarantees 

and credit support in favour of the Seller 

in accordance with the requirements of § 

25 (Guarantees and Credit Support); and 

(ii) ако § 25 (Гаранции и кредитна помощ) е 

определен в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), осигури 

гаранции и кредитна помощ в полза на 

Продавача в съответствие с 

изискванията на § 25 (Гаранции и 
кредитна помощ); и 

(iii) any other additional conditions precedent 

as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms),  

 

(iii) евентуални други допълнителни 

предварителни условия, както е 

определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия),  
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together, the "Buyer Conditions". всички заедно наричани „Условия към 
Купувача“. 

(b) On the date on which the Buyer becomes aware 

that all of the Buyer Conditions have been 

satisfied, it shall notify the Seller in writing. 

(б) На датата, на която Купувачът установи, че 

всички Условия към Купувача са изпълнени, 

той писмено уведомява Продавача. 

3. Effective Date: Save for § 1 (Subject of Agreement), 
§ 2 (Definitions and Construction), § 3 (Conditions 
Precedent), § 29 (Confidentiality), § 30 

(Representations and Warranties) and § 31 

(Governing Law and Dispute Resolution), which shall 

enter into force on the date of this Agreement, this 

Agreement shall not come into effect until both the 

Seller Conditions and the Buyer Conditions have been 

fulfilled, and the Buyer and the Seller, respectively, 

have been notified of their fulfilment, the later date of 

these two notifications being the "Effective Date". 

3. Дата на влизане в сила: С изключение на § 1 

(Предмет на договора), § 2 (Определения и 

тълкуване), § 3 (Предварителни условия), § 29 

(Поверителност), § 30 (Заявления и гаранции) и § 31 

(Приложимо право и разрешаване на спорове), 

които влизат в сила от датата на настоящия Договор, 

същият не влиза в сила, докато Условията към 

Продавача и Условията към Купувача не бъдат 

изпълнени и Купувачът и Продавачът, съответно, не 

бъдат уведомени за изпълнението им, като по-

късната дата от тези две уведомления се явява 

„Датата на влизане в сила“. 

4. Termination Where Conditions Precedent Not 
Completed: If this § 3.4 is specified in Section B of 

Part I (Individual Terms), the following shall apply: 

4. Прекратяване, когато Предварителните условия 
не са изпълнени: Ако този § 3.4 е посочен в Раздел 

„Б“ от Част I (Индивидуални условия), важи 

следното: 
(a) If, by the Conditions Precedent Longstop Date, 

the Seller has not fulfilled all of the Seller 

Conditions (or the Buyer has not waived all of 

the Seller Conditions not fulfilled) and the Buyer 

has not fulfilled all of the Buyer Conditions (or 

the Seller has not waived all of the Buyer 

Conditions not fulfilled), either Party may 

forthwith terminate this Agreement without any 

liability of either Party. 

(a) Ако към Крайния срок за изпълнение на 

предварителните условия Продавачът не е 

изпълнил всички Условия към Продавача (или 

Купувачът не се е отказал от всички 

неизпълнени Условия към Продавача) и 

Купувачът не е изпълнил всички Условия към 

Купувача (или Продавачът не се е отказал от 

всички неизпълнени Условия към Купувача), 

Страните имат право незабавно да прекратят 

настоящия Договор без никоя от тях да носи 

отговорност. 

(b) If, by the Conditions Precedent Longstop Date, 

the Seller has fulfilled all of the Seller 

Conditions, but the Buyer has not fulfilled all of 

the Buyer Conditions, and the Seller has not 

waived all of the Buyer Conditions not fulfilled, 

then the Seller may: 

(б) Ако към Крайния срок за изпълнение на 

предварителните условия Продавачът е 

изпълнил всички Условия към Продавача, но 

Купувачът не е изпълнил всички Условия към 

Купувача и Продавачът не се е отказал от 

всички неизпълнени Условия към Купувача, 

Продавачът може: 

(i) unless § 3.4(b)(ii) has been specified in 

Section B of Part I (Individual Terms), 

terminate this Agreement without any 

liability of either Party; or 

(i) освен ако § 3.4(б)(ii) не е определен в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), да прекрати настоящия 

Договор без никаква отговорност за 

Страните; или 

(ii) if this § 3.4(b)(ii) has been specified in 

Section B of Part I (Individual Terms), 

terminate this Agreement and the Buyer 

shall pay the Seller the Conditions 

Precedent Termination Amount no later 

than one (1) month after receipt of the 

notice of termination. 

(ii) ако настоящият § 3.4(б)(ii) е определен в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), да прекрати настоящия 

Договор и Купувачът плаща на 

Продавача Сумата при прекратяване 

при неизпълнение на предварителните 

условия не по-късно от един (1) месец 

след получаване на известието за 

прекратяване. 

(c) If, by the Conditions Precedent Longstop Date, 

the Buyer has fulfilled all of the Buyer 

Conditions, but the Seller has not fulfilled all of 

(в) Ако към Крайния срок за изпълнение на 

предварителните условия Купувачът е 

изпълнил всички Условия към Купувача, но 
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the Seller Conditions, and the Buyer has not 

waived all of the Seller Conditions not fulfilled, 

then the Buyer may: 

Продавачът не е изпълнил всички Условия към 

Продавача и Купувачът не се е отказал от 

всички неизпълнени Условия към Продавача, 

Купувачът може: 

(i) unless § 3.4(c)(ii) has been specified in 

Section B of Part I (Individual Terms), 

terminate this Agreement without any 

liability of either Party; or 

(i) освен ако § 3.4(в)(ii) не е определен в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), да прекрати настоящия 

Договор без никаква отговорност за 

Страните; или 

(ii) if this § 3.4(c)(ii) has been specified in 

Section B of Part I (Individual Terms), 

terminate this Agreement and the Seller 

shall pay the Buyer the Conditions 

Precedent Termination Amount no later 

than one (1) month after receipt of the 

notice of termination. 

(ii) ако настоящият § 3.4(в)(ii) е определен в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), да прекрати настоящия 

Договор и Продавачът плаща на 

Купувача Сумата при прекратяване при 

неизпълнение на предварителните 

условия не по-късно от един (1) месец 

след получаване на известието за 

прекратяване. 

§4. § 4. 
Construction and Commissioning of Facility Изграждане и Въвеждане в експлоатация на 

Съоръжението 
1. Application: This § 4 shall apply only if specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 4 е приложим само 

ако е определен като такъв в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия). 
2. Construction and Commissioning: Subject to § 4.6 

(Termination Where Commissioning Not Completed), 

the Seller shall use reasonable endeavours to construct 

the Facility and commence Commissioning of the 

Facility as soon as is reasonably practicable following 

the Effective Date, but no later than the Scheduled 

Commissioning Date. 

2. Изграждане и Въвеждане в експлоатация: При 

съобразяване на § 4.6 (Прекратяване, когато 
Въвеждането в експлоатация не е приключено), 

Продавачът полага оправдани усилия да изгради 

Съоръжението и да пристъпи към Въвеждането му в 

експлоатация възможно най-скоро след Датата на 

влизане в сила, но не по-късно от Планираната дата 

на Въвеждане в експлоатация. 
3. Notification: The Seller shall notify the Buyer in 

writing: 

3. Уведомяване: Продавачът писмено уведомява 

Купувача: 
(a) as soon as reasonably practicable of its best 

estimate of the date on which it anticipates to 

commence Commissioning (the date contained 

in such notice being the "Commencement of 
Commissioning Date"), and shall subsequently 

provide written updates to the Buyer in the event 

that such estimated date changes; 

(a) при първа възможност – за своята обоснована 

преценка за датата, на която очаква да 

пристъпи към Въвеждане в експлоатация 

(датата, посочена в това уведомление, е  

„Начална дата на Въвеждането в 
експлоатация“), и след това изпраща писмени 

известия до Купувача, в случай че очакваната 

дата бъде променена; 

(b) as soon as reasonably practicable of its best 

estimate of the date on which it anticipates 

occurrence of the Commercial Operation Date, 

and shall subsequently provide written updates 

to the Buyer in the event that such estimated date 

changes; and 

(б) при първа възможност – за своята обоснована 

преценка за датата, на която очаква да настъпи 

Датата на търговска експлоатация, и след това 

изпраща писмени известия до Купувача, в 

случай че очакваната дата бъде променена; и 

(c) immediately upon the occurrence of each of the 

Commencement of Commissioning Date and the 

Commercial Operation Date. 

(в) веднага след настъпването на Началната дата 

на Въвеждането в експлоатация и Датата на 

търговска експлоатация. 

4. Late Commissioning Date: If this § 4.4 is specified 

as applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

where the Facility has not been Commissioned by the 

Late Commissioning Date, the Seller shall pay the 

Buyer the Daily Liquidated Damages Amount for 

4. Отсрочена дата на Въвеждане в експлоатация: 
Ако настоящият § 4.4 е определен като приложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) и 

Съоръжението не е Въведено в експлоатация до 

Отсрочената дата на Въвеждане в експлоатация, 
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every day until (and including) the date the Facility has 

been Commissioned, excluding any days where 

Commissioning is delayed by an event of Force 

Majeure. 

Продавачът плаща на Купувача Дневния размер на 

неустойката за всеки ден до (и включително) датата, 

на която Съоръжението бъде Въведено в 

експлоатация изключвайки дни, в които 

Въвеждането в експлоатация е забавено от събитие 

на Непреодолима сила. 
5. Reduction of Capacity Where Commissioning Not 

Completed: If this § 4.5 has been specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

where the Facility has only been Partially 

Commissioned by the Commissioning Longstop Date, 

the Buyer may by written notice elect to amend the 

Capacity specified in Section A of Part I (Individual 
Terms) downwards to the capacity actually 

commissioned, and the revised Capacity shall apply 

throughout the Total Supply Period. 

5. Намаление на мощността, когато Въвеждането в 
експлоатация не е приключено: Ако настоящият § 

4.5 е определен като приложим в Раздел „Б“ от Част 

I (Индивидуални условия) и Съоръжението е само 

Частично въведено в експлоатация до Крайния срок 

за Въвеждане в експлоатация, Купувачът може с 

писмено известие да избере да коригира надолу 

Мощността, посочена в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия), до реално въведената в 

експлоатация мощност и така променената 

Мощност е приложима за целия Общ период на 

доставка. 
6. Termination Where Commissioning Not 

Completed: Notwithstanding § 4.5 (Reduction of 
Capacity Where Commissioning Not Completed), 

where the Facility has only been Partially 

Commissioned by the Commissioning Longstop Date: 

6. Прекратяване, когато Въвеждането в 
експлоатация не е приключено: Независимо от § 

4.5 (Намаление на мощността, когато 
Въвеждането в експлоатация не е приключено), ако 

Съоръжението е само Частично въведено в 

експлоатация до Крайния срок за Въвеждане в 

експлоатация: 
(a) unless § 4.6(b) has been specified as applying in 

Section B of Part I (Individual Terms), the Buyer 

may, on the provision of one (1) month's written 

notice, terminate this Agreement without any 

liability to the Seller, and furthermore the 

provisions of § 19 (Calculation of the 
Termination Amount) shall not apply; or 

(a) освен ако § 4.6(б) не е определен като 

приложим в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), Купувачът може, с 

отправяне на писмено предизвестие от един (1) 

месец, да прекрати настоящия Договор без 

отговорност към Продавача и освен това 

разпоредбите на § 19 (Изчисляване на сумата 
при прекратяване) не са приложими; или 

(b) if this § 4.6(b) has been specified as applying in 

Section B of Part I (Individual Terms), the Buyer 

may, on the provision of one (1) month's written 

notice, terminate this Agreement whereby the 

provisions of § 19 (Calculation of the 
Termination Amount) shall apply. 

(б) ако настоящият § 4.6(б) е определен като 

приложим в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), Купувачът може, с 

отправяне на писмено предизвестие от един (1) 

месец, да прекрати настоящия Договор, при 

което са приложими разпоредбите на § 19 

(Изчисляване на сумата при прекратяване). 

§5. § 5. 
Forecasting and Outages Прогнозиране и прекъсвания 

1. Application: This § 5 shall apply unless Delivery 

Schedule Quantity is specified as applying in Section 

A of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 5 е приложим, освен 

когато в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) е определено като приложимо Количество 

по график на доставка. 
2. Forecasting Obligation: 2. Задължение за прогнозиране: 

(a) Not less than fifteen (15) Business Days prior to 

the start of a calendar year (starting on 1 January 

and ending on 31 December), the Seller shall 

provide to the Buyer a non-binding forecast of 

the anticipated Metered Output in such calendar 

year. 

(a) Не по-рано от петнадесет (15) Работни дни 

преди началото на календарна година 

(започваща на 1 януари и изтичаща на 31 

декември), Продавачът предоставя на 

Купувача необвързваща прогноза за 

очакваното Измерено производство през 

въпросната календарна година. 

(b) Notwithstanding § 5.2(a), where the Total 

Supply Period does not start on 1 January or does 

(б) Независимо от § 5.2(а), ако Общият период на 

доставка не започва на 1 януари или не изтича 
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not finish on 31 December, the Seller shall also 

provide to the Buyer a non-binding forecast of 

the anticipated Metered Output for the period 

between the start of the Total Supply Period and 

the end of the calendar year into which it falls, 

and the start of the calendar year into which the 

end of the Total Supply Period falls and the end 

of the Total Supply Period. 

на 31 декември, Продавачът предоставя също 

на Купувача необвързваща прогноза за 

очакваното Измерено производство за периода 

между началото на Общия период на доставка 

и края на календарната година, в която той 

попада, и началото на календарната година, в 

която попада краят на Общия период на 

доставка, и края на Общия период на доставка. 

(c) The Seller shall ensure that all such forecasts are 

prepared in accordance with Good Industry 

Practice. Provided that such forecasts are so 

prepared, the Seller shall not be liable to the 

Buyer for any difference between such forecasts 

and the Metered Output. 

(в) Продавачът осигурява всички подобни 

прогнози да се изготвят в съответствие с 

Добрата практика в бранша. При условието 

прогнозите да са изготвени по този начин, 

Продавачът не носи отговорност пред 

Купувача за евентуални разминавания между 

тези прогнози и Измереното производство. 

3. Revision of Forecasts: Where the Seller revises any 

forecast to reflect a change in the Seller's expected 

Metered Output, the Seller shall provide the Buyer 

with such revised forecast as soon as reasonably 

practical. A revised forecast needs to be confirmed no 

later than 14:00 CET the day ahead of generation and 

the forecast may be provided by the Balancing 

Responsible Party or a Licensed Supplier on behalf of 

the Seller. 

3. Промени в прогнозите: Ако Продавачът промени 

прогноза, за да отрази промяна в очакваното от него 

Измерено производство, Продавачът при първа 

възможност предоставя на Купувача така 

променената прогноза. Променената прогноза 

трябва да бъде потвърдена не по-късно от 14:00 ч. по 

ЦЕВ в деня преди производството и прогнозата 

може да бъде предоставена от Отговаряща за 

балансирането страна или Лицензиран доставчик от 

името на Продавача. 
4. Planned Outage Schedule: Not less than fifteen (15) 

Business Days prior to the start of the Total Supply 

Period and to each subsequent anniversary thereof, the 

Seller shall provide to the Buyer a schedule setting out 

each of the Planned Outages in the forthcoming year 

("Planned Outage Schedule"). 

4. График на планираните прекъсвания: Не по-

късно от петнадесет (15) Работни дни преди 

началото на Общия период на доставка и към всяка 

следваща годишнина от него, Продавачът 

предоставя на Купувача график, включващ всички 

Планирани прекъсвания през предстоящата година 

(„График на планираните прекъсвания“). 
5. Details of Planned Outage Schedules: The Planned 

Outage Schedule will contain in respect of each 

Planned Outage: 

5. Данни в Графиците на планираните 
прекъсвания: Графикът на планираните 

прекъсвания ще съдържа, по отношение на всяко 

Планирано прекъсване: 
(a) brief details of the reason for the Planned 

Outage; 

(a) кратка информация за причината за 

Планираното прекъсване; 

(b) the amount by which the Facility's Capacity will 

be reduced; 

(б) с колко ще бъде намалена Мощността на 

Съоръжението; 

(c) the expected date of commencement and 

expected duration of the Planned Outage; 

(в) очакваната дата на началото и очакваното 

времетраене на Планираното прекъсване; 

(d) any expected reduction to the Metered Output 

during the Planned Outage as compared to the 

forecast prepared pursuant to § 5.2 (Forecasting 
Obligation); 

(г) евентуално очакваното намаляване на 

Измереното производство по време на 

Планираното прекъсване по сравнение с 

прогнозата, изготвена съгласно § 5.2 

(Задължение за прогнозиране); 

(e) any expected reduction in generated electricity 

below the forecast prepared pursuant to § 5.2 

(Forecasting Obligation) following the end of 

the Planned Outage and the duration of such 

reduction; and 

(д) евентуално очакваното намаляване на 

произведената електрическа енергия под 

прогнозата, изготвена съгласно § 5.2 

(Задължение за прогнозиране) след края на 

Планираното прекъсване и времетраенето на 

подобно намаляване; и 

(f) amendments to any previously notified Planned 

Outages regarding the above. 

(е) промени в обявени по-рано Планирани 

прекъсвания във връзка с горното. 

6. Revision of Planned Outage Schedules: The Seller 

may amend the Planned Outage Schedule for any 

6. Промени в Графиците на планираните 
прекъсвания: Продавачът може да внася промени в 
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calendar year, either prior to or during such year, 

provided that it: 

Графика на планираните прекъсвания за всяка 

календарна година както преди, така и през 

въпросната година, при условието да: 
(a) gives the Buyer as much advance notice as is 

reasonably practicable ahead the revised Planned 

Outage which is to be amended in the Planned 

Outage Schedule; and 

(a) даде на Купувача възможно най-дълъг срок на 

предизвестие преди промененото Планирано 

прекъсване, което ще бъде коригирано в 

Графика на планираните прекъсвания; и 

(b) takes into account any reasonable requests made 

by the Buyer, however the Seller alone shall have 

the right to make the final decision on when such 

Planned Outage is to be scheduled. 

(б) да вземе под внимание обоснованите искания 

на Купувача, обаче Продавачът единствен има 

право да вземе окончателното решение кога да 

бъде насрочено въпросното Планирано 

прекъсване. 

7. Unplanned Outages: Notwithstanding events of 

Force Majeure, the Seller shall use all reasonable 

endeavours to minimise the number and duration of 

any Outages not included on the Planned Outage 

Schedule ("Unplanned Outages") that occur during 

the Total Supply Period. The Seller shall, as soon as 

reasonably practicable following the occurrence of an 

Unplanned Outage during the Total Supply Period, 

notify the Buyer of such Unplanned Outage and 

remedy the Unplanned Outage. On notifying the 

Buyer of an Unplanned Outage, the Seller shall also 

inform the Buyer of its best estimate as to the likely 

duration of the Unplanned Outage, the reason for the 

Unplanned Outage and any reduction in the Facility's 

Capacity likely to follow the Unplanned Outage. 

7. Непланирани прекъсвания: Независимо от 

събития на Непреодолима сила, Продавачът полага 

всички оправдани усилия за свеждане до минимум 

на броя и времетраенето на евентуални 

Прекъсвания, които не са включени в Графика на 

планираните прекъсвания („Непланирани 
прекъсвания“), които настъпват през Общия 

период на доставка. Продавачът е длъжен, при първа 

възможност след настъпване на Непланирано 

прекъсване през Общия период на доставка, да 

уведоми Купувача за подобно Непланирано 

прекъсване и да отстрани същото. При 

уведомяването на Купувача за Непланирано 

прекъсване Продавачът го информира също за 

обоснованата си оценка за вероятното времетраене 

на Непланираното прекъсване, за причината за него 

и за евентуалното намаляване на Мощността на 

Съоръжението, която може да последва от 

Непланираното прекъсване. 
8. Scope and Modalities: Either Party may, by notice in 

writing to the other Party, initiate a process whereby 

the scope of forecasting referred to in this § 5 and/or 

the modalities for communicating such forecasts 

between the Parties are to be specified and agreed in 

detail and, in such circumstances, the Parties shall 

work together in good faith the ensure a reasonable 

and practicable scope of forecasting and/or modalities 

for communication of the same is/are agreed between 

them within a reasonable period. 

8. Обхват и уредба: Всяка от Страните може, с 

писмено известие до другата Страна, да започне 

процедура, чрез която обхватът на прогнозирането, 

описано в настоящия § 5, и/или уредбата относно 

обмена на подобни прогнози между Страните да 

бъдат уточнени и съгласувани в подробности и, в 

такъв случай, Страните заедно и добросъвестно 

работят за определяне на оправдан и осъществим 

обхват на прогнозите и/или на уредба относно 

обмена им, които да бъдат съгласувани между тях в 

разумен срок. 
§6. § 6. 

Metering Измервания 
1. Application: This § 6 shall apply unless Delivery 

Schedule Quantity is specified in Section A of Part I 

(Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 6 е приложим, освен 

когато в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) е определено Количество по график на 

доставка. 
2. Measurement of Electricity Deliveries and 

Receipts: Each Party is responsible for ensuring that 

electricity deliveries and receipts made in accordance 

with § 8 (Primary Obligations for Delivery and 
Acceptance of Electricity) and § 9 (Delivery, 
Measurement, Transmission, Risk and No 
Encumbrances of Electricity) are measured or verified 

by means that can be reasonably evidenced in 

2. Измерване на доставената и получена 
електрическа енергия: Всяка Страна е длъжна да 

осигури електрическата енергия, доставяна и 

получавана в съответствие с § 8 (Основни 
задължения за доставка и приемане на 
електроенергия) и § 9 (Доставка, измерване, пренос, 
риск и отсъствие на тежести върху 
електрическата енергия), да бъде измервана или 
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accordance with the Network Operator's procedures 

governing the relevant Delivery Point. 

проверявана със средства, които могат реално да 

бъдат проверени в съответствие с процедурите на 

Мрежовия оператор, отнасящи се за съответното 

Място на доставка. 
3. Metering: Subject to § 6.4 (Meter Outage Event), 

readings of the Metering Device shall be conclusive as 

to the amount of output delivered to the Delivery 

Point. The Seller shall procure that the Metering Entity 

is responsiblefor taking measurements of the output 

delivered to the Delivery Point in accordance with 

Good Industry Practice and Applicable Law. 

3. Измервания: При спазване на § 6.4 (Случай на 
отказ на електромера), показанията на 

Измервателното устройство са меродавни по 

отношение на произведеното количество, доставено 

в Мястото на доставка. Продавачът осигурява 

Измерващата организация да отговаря за снемането 

на показанията за произведеното количество, 

доставено в Мястото на доставка, съгласно Добрата 

практика в бранша и Приложимото право. 
4. Meter Outage Event: If the Metering Device is: 4. Случай на отказ на електромера: Ако 

Измервателното устройство е: 
(a) out of service; (a) неработещо; 

(b) is discovered by either Party or the Metering 

Entity to be inaccurate pursuant to § 6.8 (Meter 
Disputes and Adjustments); or 

(б) установено от някоя от Страните или от 

Измерващата организация като неточно 

съгласно § 6.8 (Спорове и настройка на 
електромера); или 

(c) agreed by the Parties to be registering the 

Metered Output inaccurately, any such event 

being a "Meter Outage Event", then the Seller 

shall, at the Seller's cost, procure that the 

Metering Entity determine the Metered Output in 

a commercially reasonable manner in 

accordance with Good Industry Practice and 

Applicable Law on the basis of the Metered 

Output under similar conditions during the 

period prior to the Meter Outage Event. 

(в) преценено от Страните като неточно 

регистриращо Измереното производство, 

всяко от които е „Случай на отказ на 
електромера“, Продавачът е длъжен, за своя 

сметка, да осигури Измерващата организация 

да определи Измереното производство по 

икономически оправдан начин съгласно 

Добрата практика в бранша и Приложимото 

право, въз основа на Измереното производство 

при сравними условия през периода, 

предхождащ Случая на отказ на електромера. 

5. Meter Testing: During the Total Supply Period the 

Seller shall, at the Seller's cost, procure that the 

Metering Entity, or other testing authority authorised 

or certified by the Metering Entity, perform tests on 

the Metering Device: 

5. Изпитване на електромера: През Общия период на 

доставка Продавачът е длъжен за своя сметка да 

осигури Измерващата организация или друг орган 

по изпитване, упълномощен или сертифициран от 

Измерващата организация, да провежда изпитания 

на Измервателното устройство: 
(a) after the Metering Device has been brought back 

into service following a Meter Outage Event 

pursuant to § 6.4 (Meter Outage Event); 

(a) след като Измервателното устройство бъде 

поправено след Случай на отказ на 

електромера по смисъла на § 6.4 (Случай на 
отказ на електромера); 

(b) at such intervals as are prescribed by the 

Applicable Law of the jurisdiction in which the 

Metering Device is located, or if no such 

intervals are prescribed by Applicable law, as 

recommended by the Metering Device's 

manufacturer; and 

(б) с периодичност, каквато се изисква от 

Приложимото право на държавата, в която се 

намира Измервателното устройство, или ако 

такава периодичност не е установена от 

Приложимото право – както е препоръчано от 

производителя на Измервателното устройство; 

и 

(c) as otherwise required in accordance with Good 

Industry Practice and Applicable Law, 

(в) както другояче се изисква от Добрата практика 

в бранша и Приложимото право, 

to ensure its proper and accurate measurement and 

recording. The Seller shall, within a reasonable time 

after the performance of any test on the Metering 

Device, provide to the Buyer a copy of any 

documentation which confirms the proper and 

за да се осигури правилното и точното му измерване 

и записване. Продавачът, в реален срок след 

извършването на изпитание на Измервателното 

устройство, предоставя на Купувача копие от 

документацията, която потвърждава правилното и 
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accurate measurement and recording by the Metering 

Device. 

точното измерване и записване от Измервателното 

устройство. 

6. Verification of Meter Testing: Each Party and its 

Representatives shall have the right to personally 

witness any test performed in accordance with § 6.5 

(Meter Testing) to verify the accuracy of the 

measurements and recordings of the Metering Device. 

The Seller shall provide prior written notice to the 

Buyer reasonably in advance of the date upon which 

any such test is to occur. The Buyer and its 

Representatives shall have the right to be present at 

and observe the testing of the Metering Device, at the 

Buyer's sole cost. The Seller shall bear all costs 

associated with the testing of the Metering Device. 

6. Проверка на изпитването на електромера: 
Страните и техните Представители имат правото 

лично за присъстват на изпитания, провеждани в 

съответствие с § 6.5 (Изпитване на електромера), за 

да се уверят в точността на измерването и записите 

от Измервателното устройство. Продавачът отправя 

писмено предизвестие до Купувача достатъчно по-

рано от датата, на която трябва да се проведе 

изпитанието. Купувачът и неговите Представители 

имат право да присъстват и да наблюдават 

изпитването на Измервателното устройство, изцяло 

за сметка на Купувача. Продавачът поема всички 

разходи, свързани с изпитването на Измервателното 

устройство. 
7. Meter Maintenance: The Seller shall, at the Seller's 

cost, maintain, or procure the maintenance of, the 

Metering Device in accordance with the Metering 

Device manufacturer's specifications and 

requirements and Good Industry Practice and 

Applicable Law. 

7. Поддръжка на електромера: Продавачът изцяло за 

своя сметка поддържа или урежда поддръжката на 

Измервателното устройство съгласно 

спецификациите на производителя на същото и 

изискванията на Добрата практика в бранша и 

Приложимото право. 
8. Meter Disputes and Adjustments: If a Party disputes 

the accuracy or condition of the Metering Device 

("Disputing Party"): 

8. Спорове и настройка на електромера: Ако Страна 

оспори точността или състоянието на 

Измервателното устройство („Оспорваща 
страна“): 

(a) the Disputing Party shall provide a written 

explanation to the other Party ("Non-Disputing 
Party") of the basis of the dispute; 

(a) Оспорващата страна представя писмени 

разяснения до другата Страна („Неоспорваща 
страна“) за основанието за оспорване; 

(b) the Non-Disputing Party shall, within twenty 

(20) Business Days of receipt of such 

explanation, advise the Disputing Party in 

writing as to its position concerning the accuracy 

of such Metering Device and an explanation for 

taking such position; 

(б) Неоспорващата страна е длъжна, до двадесет 

(20) Работни дни след получаване на подобно 

разяснение, писмено да уведоми Оспорващата 

страна за позицията си относно точността на 

Измервателното устройство и аргументите си в 

подкрепа на тази позиция; 

(c) if the Parties are unable to agree to the accuracy 

or condition of the Metering Device, either Party 

may request additional testing of the Metering 

Device by the Metering Device's manufacturer 

or other testing authority authorised or certified 

by the Metering Entity; 

(в) Ако Страните не съумеят да се договорят за 

точността или състоянието на Измервателното 

устройство, всяка от тях може да изиска 

допълнително изпитване на Измервателното 

устройство от производителя на същото или от 

друг орган по изпитване, упълномощен или 

сертифициран от Измерващата организация; 

(d) if the Metering Device is found to be within 

accuracy thresholds imposed by Applicable 

Law, any previous recordings of the Metering 

Device shall be considered valid and the Party 

requesting the meter testing under § 6.8(c) shall 

bear the cost of inspection and testing of the 

Metering Device as described in § 6.8(c); and 

(г) ако Измервателното устройство е установено 

да работи в границите за точността, 

предписани от Приложимото право, всички 

предходни записи от него се смятат за валидни 

и Страната, изискала изпитването на 

електромера съгласно § 6.8(в), поема разходите 

по проверка и изпитване на Измервателното 

устройство, както е описано в § 6.8(в); и 

(e) if the Metering Device is found to be outside 

accuracy thresholds imposed by Applicable Law 

or if such Metering Device is for any reason out 

of service or fails to register then: 

(д) ако е установено, че Измервателното 

устройство работи извън границите за 

точността, предписани от Приложимото право, 

или ако то по някаква причина е извън строя 

или не регистрира, тогава: 
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(i) the Seller shall promptly cause any 

Metering Device found to be inaccurate to 

be replaced, repaired or adjusted to correct 

such inaccuracy; 

(i) Продавачът без отлагане осигурява 

Измервателното устройство, установено 

за неточно, да бъде заменено, 

ремонтирано или настроено за 

отстраняване на неточността; 

(ii) the Parties shall estimate the correct 

amounts of output delivered to the Delivery 

Point during the periods affected by such 

inaccuracy, service outage or failure to 

register in accordance with § 6.4 (Meter 
Outage Event), Good Industry Practice and 

Applicable Law; and 

(ii) Страните правят оценка за точните 

количества производство, доставени в 

Мястото на доставка през периодите, 

повлияни от подобна неточност, 

прекъсване на работата или липса на 

регистрация в съответствие с § 6.4 (Случай 
на отказ на електромера), Добрата 

практика в бранша и Приложимото право; 

и 

(iii) the Parties shall equally bear the cost of 

inspection and testing of the Metering 

Device as carried out in accordance with § 

6.8(c). 

(iii) Страните поделят поравно разходите по 

проверка и изпитване на Измервателното 

устройство, както е извършено в 

съответствие с § 6.8(в). 

9. Decreased Metered Output as a Result of Meter 
Adjustment:  If, as a result of any adjustment 

pursuant to § 6.8 (Meter Disputes and Adjustments), 

the quantity of Metered Output delivered to the 

Delivery Point for any period is decreased, subject to 

§ 6.11 (Right to Contest), the resulting amount shall be 

included in the subsequent invoice issued under § 22 

(Invoicing and Payment) by way of a deduction of the 

product of such amount and the Electricity Contract 

Price for the Relevant Delivery Time from the Buyer's 

payment obligations for that month. The quantity of 

Certificates to be Delivered as a result of such 

adjustment shall be decreased accordingly. 

9. Намалено Измерено производство в резултат на 
настройка на електромер: Ако в резултат на 

настройка съгласно § 6.8 (Спорове и настройка на 
електромера) количеството на Измерваното 

производство, доставено до Мястото на доставка 

през даден период, бъде намалено, при спазване на 

§ 6.11 (Право на оспорване), полученото като 

резултат количество се отразява в следващата 

фактура, издадена по § 22 (Фактуриране и 
плащане), чрез приспадане на произведението от 

въпросното количество и Договорената цена на 

електрическата енергия за съответния Срок на 

доставка от задълженията за плащане на Купувача 

за този месец. Количеството на Сертификатите, 

които трябва да бъдат Доставени в резултат от 

подобна настройка, се намалява съответно. 
10. Increased Metered Output as a Result of Meter 

Adjustment: If, as a result of any adjustment pursuant 

to § 6.8 (Meter Disputes and Adjustments), the 

quantity of Metered Output delivered to the Delivery 

Point for any period is increased, subject to § 6.11 

(Right to Contest), the resulting amount shall be 

included in the subsequent invoice issued under § 22 

(Invoicing and Payment) as the product of such 

amount and the Electricity Contract Price for the 

Relevant Delivery Time to the Buyer's payment 

obligations for that month. The quantity of Certificates 

to be Delivered as a result of such adjustment shall be 

increased accordingly. 

10. Увеличено Измерено производство в резултат на 
настройка на електромер: Ако в резултат на 

настройка съгласно § 6.8 (Спорове и настройка на 
електромера) количеството на Измереното 

производство, доставено до Мястото на доставка 

през даден период, бъде увеличено, при спазване на 

§ 6.11 (Право на оспорване), полученото като 

резултат количество се отразява в следващата 

фактура, издадена по § 22 (Фактуриране и 
плащане), чрез добавяне на произведението от 

въпросното количество и Договорената цена на 

електрическата енергия за Съответния срок на 

доставка, към задълженията за плащане на Купувача 

за този месец. Количеството на Сертификатите, 

които трябва да бъдат Доставени в резултат от 

подобна настройка, се увеличава съответно. 
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11. Right to Contest: In case of application of § 6.9 

(Decreased Metered Output as a Result of Meter 
Adjustment) and § 6.10 (Increased Metered Output as 
a Result of Meter Adjustment), where the metering 

data has been provided by the Network Operator to the 

Seller the Seller shall, promptly upon receipt of the 

same, notify the Buyer of such data and the Buyer shall 

have the right to contest the validity of such data 

within three (3) Business Days of its receipt thereof.  

In case of such contestation by the Buyer, the Seller 

shall notify the Network Operator of the same and use 

all reasonable endeavours to align the respective 

positions of the Network Operator and the Buyer in 

relation to such metering data. 

11. Право на оспорване: В случай на прилагане на § 

6.9 (Намалено Измерено производство в резултат 
на настройка на електромер) и § 6.10 (Увеличено 
Измерено производство в резултат на настройка 
на електромер), при което данните от измерването 

са предоставени от Мрежовия оператор на 

Продавача, същият е длъжен, без отлагане след 

получаването им, да уведоми Купувача за тези 

данни и Купувачът има право да оспори валидността 

на тези данни до три (3) Работни дни, след като ги 

получи. В случай на подобно оспорване от 

Купувача, Продавачът уведомява за това Мрежовия 

оператор и полага всички оправдани усилия да 

съгласува съответните позиции на Мрежовия 

оператор и Купувача по отношение на тези данни от 

измерване. 
§7. § 7. 

Obligations Concerning the Facility Задължения във връзка със Съоръжението 
1. Operation and Maintenance: This § 7.1 shall apply 

unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), the Seller shall operate and 

maintain the Facility in accordance with Applicable 

Law, Relevant Codes and Rules, and Good Industry 

Practice with a view to maximising the availability of 

the Facility and Metered Output. Subject to the Seller's 

obligations to comply with all Applicable Law, 

Relevant Codes and Rules, and Good Industry 

Practice, the Seller shall meet with the Buyer at least 

once every six (6) months to discuss relevant 

commercial and operational matters regarding the 

Facility. 

1. Експлоатация и поддръжка: Настоящият § 7.1 е 

приложим, освен когато в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) е определено друго, като 

Продавачът експлоатира и поддържа Съоръжението 

в съответствие с Приложимото право, Относимите 

кодекси и правила и Добрата практика в бранша с 

цел максимално увеличаване на разполагаемостта 

на Съоръжението и Измереното производство. При 

съобразяване на задълженията на Продавача да 

съблюдава изцяло Приложимото право, Относимите 

кодекси и правила и Добрата практика в бранша, 

Продавачът се среща с Купувача най-малко веднъж 

на всеки шест (6) месеца за обсъждане на имащите 

отношение търговски и оперативни въпроси във 

връзка със Съоръжението. 
2. Technical Modifications: This § 7.2 shall apply 

unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms): 

2. Технически модификации: Настоящият § 7.2 е 

приложим, освен ако в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) не е определено друго: 

(a) Save for any like for like or equivalent 

replacement of any used or damaged parts, the 

Seller shall not repower, decrease or increase the 

Capacity of the Facility, without the prior written 

consent of the Buyer. 

(a) Освен за замяна на износени или повредени 

части със същите или равностойни на тях, 

Продавачът не реконструира, не намалява и не 

увеличава Мощността на Съоръжението без 

предварителното писмено съгласие на 

Купувача. 

(b) The Seller shall not, and shall ensure that its 

Affiliates do not install or knowingly permit the 

installation by any person any structure not 

forming part of the Facility and likely to interfere 

with the operation of the Facility. 

(б) Продавачът се въздържа и осигурява неговите 

Свързани лица да се въздържат от монтаж и да 

не допускат съзнателно монтаж от други лица 

на конструкции, които не са част от 

Съоръжението и има вероятност да влияят на 

неговата експлоатация. 

(c) The Seller shall not install or have in place any 

storage plant or equipment at the Facility without 

the prior written consent of the Buyer, such 

consent not to be unreasonably withheld or 

delayed. 

(в) Продавачът не монтира и не държи 

акумулиращи устройства или оборудване в 

Съоръжението без предварителното писмено 

съгласие на Купувача, каквото не се отказва 

или забавя без основание. 

3. Access to Information: The Seller shall: 3. Достъп до информация: Продавачът е длъжен: 
(a) provide read-only access to the Facility's 

SCADA System to the Buyer, including 

(a) да осигури на Купувача достъп само за четене 

до системата SCADA на Съоръжението, в т.ч. 
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necessary licences and authentication codes for 

the Buyer's personnel nominated by the Buyer. 

The Buyer shall ensure that any personnel of the 

Buyer accessing the Facility's SCADA System 

does not adversely interfere with the Facility, and 

complies with all Applicable Law and the 

Seller's reasonable instructions notified to the 

Buyer; and 

необходимите лицензи и удостоверителни 

кодове за персонала на Купувача, определен от 

последния. Купувачът осигурява неговият 

персонал, който ползва достъп до системата 

SCADA на Съоръжението, да не пречи на 

работата на същото и да спазва всичкото 

Приложимо право и оправданите указания на 

Продавача, съобщени на Купувача; и 

(b) provide the Buyer, or a third party nominated by 

the Buyer, with all information reasonably 

requested by the Buyer or such third party. 

(б) предоставя на Купувача или на трета страна, 

определена от него, всичката информация, 

която оправдано бъде изискана от Купувача 

или третата страна. 

4. Documentation of Actual Deliveries and Receipts: 
Upon reasonable request, a Party shall: 

4. Документиране на действително доставените и 
получени количества: При основателно отправено 

искане всяка от Страните: 
(a) provide to the other Party documentation in its 

possession or control that evidences Schedules, 

quantities, deliveries and receipts of Contract 

Quantity of electricity for the purposes of 

determining the cause of any deviations between 

the terms specified in Part I (Individual Terms) 

and actual deliveries and receipts of electricity; 

and 

(a) предоставя на другата Страна документацията, 

намираща се в нейно владение или 

разпореждане, доказваща Графиците, 

количествата, доставките и получаването на 

Договорено количество електрическа енергия с 

цел определяне на причината за евентуални 

отклонения между условията, определени в 

Част I (Индивидуални условия), и действително 

доставената и получена електрическа енергия; 

и 

(b) use its reasonable and diligent efforts to request 

and acquire from the Network Operator, and 

shall share with the requesting Party, any 

additional documentation necessary to reconcile 

inconsistencies between Scheduled and actual 

flows of electricity. 

(б) полага разумни и достатъчни усилия за 

заявяване и получаване от Мрежовия оператор, 

като споделя с изискващата Страна, всякаква 

допълнителна документация, необходима за 

уточняване на несъответствията между 

Планираните и действителните потоци 

електрическа енергия. 

5. Reimbursement of External Costs: In the event a 

Party, at the request of the other Party or to resolve a 

dispute raised by the other Party, incurs reasonable 

external expenses in verifying that the other Party has 

failed to properly perform its obligations under this 

Agreement, such expenses shall be reimbursed upon 

demand by the Party that failed to perform, subject to 

such expenses being duly documented and justified by 

the Party seeking reimbursement. 

5. Възстановяване на външни разходи: В случай че 

Страна, по искане на другата Страна или с цел да 

разреши спор, повдигнат от другата Страна, 

основателно поеме външни разноски при 

удостоверяването, че другата Страна не е изпълнила 

надлежно своите задължения по настоящия 

Договор, тези разноски се възстановяват от 

неизправната Страна при поискване, при условие 

въпросните разходи да са надлежно документирани 

и обосновани от Страната, търсеща възстановяване. 
§8. § 8. 

Primary Obligations For Delivery and Acceptance of 
Electricity 

Основни задължения за доставка и приемане на 
електрическа енергия 

1. Application: This § 8 shall apply only if "Physical 
Settlement" is specified in Section A of Part I 

(Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 8 е приложим само 

ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) е 

определен „Физически сетълмент“. 
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2. Delivery and Acceptance: The Seller shall Schedule, 

sell and deliver, or cause to be delivered, and subject 

to § 13.3 (Right to Refuse Electricity), the Buyer shall 

Schedule, purchase and accept, or cause to be 

accepted, the Contract Quantity of electricity at the 

Delivery Point; and the Buyer shall pay to the Seller 

the relevant Electricity Contract Price. 

2. Доставка и приемане: Продавачът Планира, 

продава и доставя или урежда доставянето и, при 

съобразяване на § 13.3 (Право да бъде отказана 
електрическа енергия), Купувачът Планира, 

закупува и приема или урежда приемането на 

Договореното количество електрическа енергия в 

Мястото на доставка; наред с това, Купувачът 

заплаща на Продавача съответната Договорена цена 

на електрическата енергия. 
§9. § 9. 

Delivery, Measurement, Transmission, Risk and No 
Encumbrances of Electricity 

Доставка, измерване, пренос, риск и отсъствие на 
тежести върху електрическата енергия 

1. Application: This § 9 shall apply only if "Physical 
Settlement" is specified in Section A of Part I 

(Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 9 е приложим само 

ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) е 

определен „Физически сетълмент“. 
2. Current/Frequency/Voltages: The Seller shall 

deliver electricity at the current, frequency and voltage 

applicable at the relevant Delivery Point specified in 

Section A of Part I (Individual Terms) and in 

accordance with the standards of the Network 

Operator on whose network the Delivery Point is 

located. 

2. Ток/честота/напрежение: Електрическата енергия 

се доставя с тока, честотата и напрежението, 

приложими в съответното Място на доставка, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия), и съгласно стандартите на Мрежовия 

оператор, в чиято мрежа се намира Мястото на 

доставка. 
3. Transfer of Rights of Title to Electricity: Delivery 

shall be effected by making available the Contract 

Quantity of electricity at the Delivery Point. Delivery 

and receipt of the Contract Quantity of electricity, and 

the transfer from Seller to Buyer of all rights to title 

free and clear of any adverse claims thereto, shall take 

place at the Delivery Point. 

3. Прехвърляне на правата на собственост върху 
електрическата енергия: Доставката се извършва 

чрез поставяне в разположение на Договореното 

количество електрическа енергия в Мястото на 

доставка. Доставката и получаването на 

Договореното количество електрическа енергия и 

прехвърлянето от Продавача на Купувача на всички 

права на собственост, свободни от всякакви 

насочени срещу тях претенции, се извършва в 

Мястото на доставка. 
4. No Encumbrances: If this § 9.4 is specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), the 

Seller shall deliver to the Buyer at the Delivery Point 

the Contract Quantity of electricity free and clear of 

any liens, security interests, encumbrances or similar 

adverse claims by any person ("Electricity No 
Encumbrances Obligation"). Where a Party is in 

breach of the Electricity No Encumbrances 

Obligations, the following shall apply: 

4. Отсъствие на тежести: Ако настоящият § 9.4 е 

определен като приложим в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), Продавачът доставя на 

Купувача в Мястото на доставка Договореното 

количество електрическа енергия свободно от 

всякакви права на задържане, обезпечени интереси, 

тежести или подобни насочени срещу него 

претенции от други лица („Задължение да няма 
тежести върху електрическата енергия“). Ако 

Страна е в неизпълнение на Задължението да няма 

тежести върху електрическата енергия, важи 

следното: 
(a) this Agreement shall continue unaffected; (a) настоящият Договор остава в сила без 

изменения; 

(b) without prejudice to any defences available to 

the Seller (including, but not limited to, any 

defences of statutes of limitation or similar), 

following written notice of that breach from the 

Buyer to the Seller (irrespective of how long 

after the Relevant Delivery Time for electricity 

such notice is provided): 

(б) без да се накърняват средствата за защита, с 

които разполага Продавачът (в т.ч., но не 

ограничено до, давностни срокове или 

подобни), след писмено известие за 

въпросното неизпълнение от Купувача до 

Продавача (независимо от това колко време е 

изтекло след Съответния срок на доставка за 

електрическата енергия, за която се отправя 

известието): 
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(i) the Buyer shall determine the Encumbrance 

Loss arising from that breach (the 

"Electricity Encumbrance Loss 
Amount"), either on the date such notice is 

deemed to be received or as soon as 

reasonably practicable thereafter; and 

(i) Купувачът определя Загубата от тежести, 

причинена от това неизпълнение („Сума 
на загубата от тежести върху 
електрическата енергия“), или към 

датата, на която известието се смята за 

получено или възможно най-скоро след 

това; и 

(ii) shall notify the Seller of such Electricity 

Encumbrance Loss Amount due, including 

detailed support for its calculation and a 

valid invoice; and 

(ii) уведомява Продавача за дължимата Сума 

на загубата от тежести върху 

електрическата енергия, включвайки 

подробна обосновка за изчисляването ѝ и 

валидна фактура; и 

(c) by no later than the third (3rd) Business Day after 

the later of: 

(в) не по-късно от третия (3-ия) Работен ден след 

по-късното от: 

(i) receipt of a valid invoice in connection with 

each Electricity Encumbrance Loss 

Amount; and 

(i) получаването на валидна фактура във 

връзка с всяка Сума на загубата от тежести 

върху електрическата енергия; и 

(ii) receipt of the above-mentioned notice of 

detailed support of the Buyer's calculation 

of the Electricity Encumbrance Loss 

Amount,  

(ii) получаване на гореспоменатата подробна 

обосновка за изчисляването от Купувача 

на Сумата на загубата от тежести върху 

електрическата енергия,  

the Seller shall pay the Electricity Encumbrance 

Loss Amount to the Buyer, which amount shall 

bear interest in accordance with § 22.4 (Default 
Interest). Upon payment of the Electricity 

Encumbrance Loss Amount by the Seller, no 

breach of the Electricity No Encumbrance 

Obligation shall exist in relation to a specific 

event. The Buyer acknowledges that its 

exclusive remedies in respect of such breach are 

those set out in this § 9.4. 

Продавачът плаща Сумата на загубата от 

тежести върху електрическата енергия на 

Купувача, върху която сума се начислява лихва 

в съответствие с § 22.4 (Лихва за забава). След 

плащане на Сумата на загубата от тежести 

върху електрическата енергия от Продавача, 

неизпълнението на Задължението да няма 

тежести върху електрическата енергия по 

отношение на конкретното събитие отпада. 

Купувачът потвърждава, че не разполага с 

други средства за правна защита при такова 

неизпълнение, освен посочените в настоящия § 

9.4. 

5. Seller and Buyer Risks: Subject to § 9.6 (Balancing), 

Seller shall bear all risks associated with, and shall be 

responsible for any costs or charges imposed on or 

associated with Scheduling, transmission and delivery 

of the Contract Quantity of electricity up to the 

Delivery Point. Buyer shall bear all risks associated 

with, and shall be responsible for any costs or charges 

imposed on or associated with acceptance and 

transmission of, the Contract Quantity of electricity at 

and from the Delivery Point. 

5. Рискове на Продавача и Купувача: При спазване 

на § 9.6 (Балансиране) Продавачът носи всички 

рискове, свързани с Планирането, преноса и 

доставката на Договореното количество 

електрическа енергия до Мястото на доставка, и 

отговаря за всички разноски или начисления, 

наложени върху или свързани с тях. Купувачът носи 

всички рискове, свързани с приемането и преноса на 

Договореното количество електрическа енергия във 

и от Мястото на доставка, и отговаря за всички 

разноски или начисления, наложени върху или 

свързани с тях. 
6. Balancing: This § 9.6 shall apply only if "Provisions 

of this Agreement on Balancing Services" are specified 

as applying in Section A of Part I (Individual Terms): 

6. Балансиране: Настоящият § 9.6 е приложим само 

ако в Раздел „А“ на Част I (Индивидуални условия) е 

определено, че са приложими „Разпоредби на 
настоящия Договор относно Услугите по 
балансиране“: 

(a) The Buyer or the Seller, as specified in Section 

A of Part I (Individual Terms), shall provide or 

shall procure the provision of Balancing Services 

from a Balance Responsible Party on arm's 

length commercial market terms, in accordance 

with Good Industry Practice and all Applicable 

(a) Купувачът или Продавачът, както е определено 

в Раздел „А“ на Част I (Индивидуални условия), 

предоставя или урежда предоставянето на 

Услуги по балансиране от Отговаряща за 

баланса страна при изцяло търговски пазарни 

условия, в съответствие с Добрата практика в 
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Law, whereby Balancing Costs shall be settled 

between the Parties as specified in Section A of 

Part I (Individual Terms). 

бранша и Приложимото право, при което 

Разходите по балансиране се разпределят 

между Страните, както е определено в Раздел 

„А“ на Част I (Индивидуални условия). 

(b) The responsibility for the provision or the 

procurement of the provision of Balancing 

Services shall remain with the Party specified in 

Section A of Part I (Individual Terms), and the 

other Party shall not: 

(б) Отговорността за предоставянето или 

уреждането на предоставянето на Услуги по 

балансиране е на Страната, посочена в Раздел 

„А“ на Част I (Индивидуални условия), а другата 

Страна няма право: 

(i) submit any regulating bids to constrain or 

increase the Metered Output to the Network 

Operator, or, where the Network Operator 

is not a transmission system operator, the 

Transmission System Operator, for the 

purpose of Balancing; 

(i) да подава регулиращи предложения за 

ограничаване или увеличаване на 

Измереното производство до Мрежовия 

оператор или, ако Мрежовият оператор не 

е оператор на преносна система, до 

Оператора на преносна система, с цел 

Балансиране; 

(ii) provide, or agree to provide, any Ancillary 

Services, save to the extent such other Party 

is compelled to do so under Applicable Law 

and/or Relevant Codes and Rules; or 

(ii) да предоставя или се съгласи да 

предоставя Технологични услуги, освен 

доколкото другата Страна е задължена да 

прави това от Приложимото право и/или 

Относимите кодекси и правила; или 

(iii) constrain, or agree to constrain, the Metered 

Output of the Facility, save to the extent 

such other Party is compelled to do so under 

Applicable Law and/or Relevant Codes and 

Rules or to the extent necessary in order to 

avoid or remedy an Emergency. 

(iii) да ограничи или се съгласи да ограничи 

Измереното производство на 

Съоръжението, освен доколкото другата 

Страна е задължена да прави това от 

Приложимото право и/или Относимите 

кодекси и правила, или доколкото се 

налага, за да бъде избегната или 

отстранена Авария. 

§10. § 10. 
Primary Obligations For Delivery and Acceptance of 

Certificates 
Основни задължения за Доставка и приемане на 

Сертификати 
1. Delivery and Acceptance of Certificates: The Seller 

shall Schedule, sell and Deliver, or cause to be 

Delivered, and the Buyer shall purchase and accept 

cause to be accepted, the Contract Quantity of 

Certificates, and the Buyer shall pay to the Seller the 

relevant Certificate Contract Price, whereby the Seller 

shall do so in accordance with the provisions of the 

EECS Rules and the Relevant Domain Protocol (in the 

case of EECS Certificates), and the Seller shall do so 

in accordance with the Issuance and Registry Rules (in 

the case of National Scheme Certificates). 

1. Доставка и приемане на Сертификати: 
Продавачът Планира, продава и доставя или урежда 

предоставянето, а Купувачът закупува и приема или 

урежда приемането на Договореното количество 

Сертификати, и Купувачът плаща на Продавача 

съответната Договорена цена на Сертификат, като 

Продавачът прави това в съответствие с 

разпоредбите на Правилата на EECS и Протокола на 

съответния домейн (в случая на Сертификати на 

EECS), и Продавачът прави това в съответствие с 

Правилата за издаване и регистрация (в случая на 

Сертификати от национална схема). 
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2. Electronic Transfer of Certificates: Unless 

"Transfer by Cancellation Statement" is specified as 

applying in Section A of Part I (Individual Terms), no 

later than the last day of the relevant Delivery Period, 

the Seller shall Schedule the Delivery of the Contract 

Quantity of Certificates to the Buyer's Account with 

the relevant Authorised Issuing Body in accordance 

with the EECS Rules and the relevant Domain 

Protocol (in the case of EECS Certificates), or to the 

Buyer's Account on the Registry in accordance with 

the Issuance and Registry Rules (in the case of 

National Scheme Certificates) ("Electronic 
Transfer"). 

2. Прехвърляне на Сертификати по електронен 
път: Освен ако в Раздел „А“ на Част I 

(Индивидуални условия) не е посочено като 

приложимо „Прехвърляне със заявление за 
анулиране“, най-късно в последния ден от 

съответния Период на доставка Продавачът 

Планира Доставката на Договореното количество 

Сертификати по Сметката на продавача в 

съответния Оправомощен издаващ орган в 

съответствие с Правилата на EECS и Протокола на 

съответния домейн (в случая на Сертификати на 

EECS) или по Сметката на продавача в Регистъра в 

съответствие с Правилата за издаване и регистрация 

(в случая на Сертификати от национална схема) 

(„Прехвърляне по електронен път“). 
3. Transfer by Cancellation Statement: If the Parties 

so specify in Section A of Part I (Individual Terms) 

and provided that there is a Cancellation Agreement in 

place between the cancelling Domain and the Domain 

of Delivery specified in Section A of Part I (Individual 
Terms) (in the case of EECS Certificates) or provided 

that "Transfer by Cancellation Statement" is specified 

in Section A of Part I (Individual Terms) (in the case 

of National Scheme Certificates), the Seller shall 

Schedule the initiation of the cancellation of the 

relevant Contract Quantity of Certificates held in the 

EECS Registration Database specified in Section A of 

Part I (Individual Terms) (in the case of EECS 

Certificates) or in the local registry (in the case of 

National Scheme Certificates). The Seller shall, for the 

purposes of the Cancellation Statement to be issued by 

the applicable Registry Operator, specify the Buyer as 

the named recipient of the cancelled Certificates. By 

no later than the last day of the relevant Delivery 

Period, the Seller shall notify the Buyer in writing by 

sending a statement in an agreed format including 

information on the: 

3. Прехвърляне със Заявление за анулиране: Ако 

Страните уточнят така в Раздел „А“ на Част I 

(Индивидуални условия) и при условие да има 

Споразумение за анулиране между анулиращия 

Домейн и Домейна на доставка, посочен в Раздел 

„А“ на Част I (Индивидуални условия) (в случая на 

Сертификати на EECS), или при условие 

„Прехвърляне със Заявление за анулиране“ да е 

посочено в Раздел „А“ на Част I (Индивидуални 
условия) (в случая на Сертификати от национална 

схема), Продавачът Планира началото на 

анулирането на съответното Договорено количество 

Сертификати, водени в Регистрационната база 

данни на EECS, посочена в Раздел „А“ на Част I 

(Индивидуални условия) (в случая на Сертификати 

на EECS) или в местния регистър (в случая на 

Сертификати от национална схема). Продавачът 

посочва, за целите на Заявлението за анулиране, 

което се издава от съответния Оператор на регистър, 

Купувача като конкретен получател на анулираните 

Сертификати. Най-късно в последния ден от 

съответния Период на доставка Продавачът 

писмено уведомява Купувача, като изпраща справка 

в съгласуван формат, съдържаща информация за: 
(a) quantity of Certificates cancelled; (a) количеството анулирани Сертификати; 

(b) cancelling Domain (in the case of EECS 

Certificates); 

(б) анулиращия Домейн (в случая на Сертификати 

на EECS); 

(c) recipient of the cancelled Certificates; and (в) получателя на анулираните Сертификати; и 

(d) cancellation purpose, (г) целта на анулирането, 

and the Seller shall provide a copy of the Cancellation 

Statement (such process being a "Transfer by 
Cancellation Statement"). If there is no Cancellation 

Agreement in place between the cancelling Domain and 

the Domain of Delivery as specified in Section A of Part 

I (Individual Terms) (in the case of EECS Certificates) or 

provided that "Transfer by Cancellation Statement" is not 

specified in Section A of Part I (Individual Terms) (in the 

case of National Scheme Certificates), the Parties shall 

Deliver Certificates in accordance with § 10.2 (Electronic 
Transfer of Certificates). 

и Продавачът предоставя копие от Заявлението за 

анулиране (който процес представлява „Прехвърляне 
със заявление за анулиране“). Ако няма 

Споразумение за анулиране между анулиращия Домейн 

и Домейна на доставка, посочен в Раздел „А“ на Част I 

(Индивидуални условия) (в случая на Сертификати на 

EECS), или при условие „Прехвърляне със заявление за 
анулиране“ да не е определено в Раздел „А“ на Част I 

(Индивидуални условия) (в случая на Сертификати от 

национална схема), Страните доставят Сертификатите 

в съответствие с § 10.2 (Прехвърляне на сертификати 
по електронен път). 
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4. Ineffectiveness:  If a Certificate is or becomes 

Ineffective or ceases to be valid, the following provisions 

shall apply: 

4. Недействителност: Ако Сертификат е или стане 

Недействителен, или престане да бъде валиден, 

приложими са следните разпоредби: 

(a) where a Certificate is or becomes Ineffective or 

ceases to be valid as a result of any act or 

omission by the Buyer, the Buyer shall remain 

liable to pay for it; and 

(a) ако Сертификат е или стане Недействителен, 

или престане да бъде валиден поради действие 

или бездействие на Купувача, същият остава 

длъжен да го плати; и 

(b) where a Certificate is or becomes Ineffective or 

ceases to be valid as a result of any act or 

omission by the Seller, the Seller shall be obliged 

to either: 

(б) ако Сертификат е или стане Недействителен, 

или престане да бъде валиден поради действие 

или бездействие на Продавача, същият е 

длъжен или: 

(i) replace such Certificate within twenty (20) 

Business Days. Where the Buyer has not yet 

paid for such Certificate, the Buyer shall not 

be obliged to pay for such Certificate until 

ten (10) Business Days following receipt by 

the Buyer of the replacement Certificate; or 

(i) да замени подобен Сертификат с друг в 

срок от двадесет (20) Работни дни. В 

случай че Купувачът още не е платил 

въпросния Сертификат, Купувачът няма 

да бъде длъжен да го плати до изтичане на 

десет (10) Работни дни след получаване от 

Купувача на заместващия Сертификат; 

или 

(ii) pay to the Buyer an amount equal the 

Buyer's direct, actual, reasonable and 

demonstrable loss caused by the Seller's 

failure to deliver the effective Certificate 

("Certificate Ineffectiveness Loss"). 

Where the Buyer has already paid the Seller 

for such Certificate, the Seller shall be 

obliged to pay to the Buyer an amount equal 

to the Certificate Ineffectiveness Loss plus 

all amounts paid by the Buyer to the Seller 

in respect of such Ineffective Certificate. 

(ii) да плати на Купувача сума, равна на 

пряката, действителна, обоснована и 

доказуема загуба на Купувача, причинена 

от пропуска на Продавача да достави 

действителния Сертификат („Загуба 
поради недействителност на 
Сертификат“). Ако Купувачът вече е 

платил на Продавача подобен 

Сертификат, Продавачът е длъжен да 

плати на Купувача сума, равна на Загубата 

поради недействителност на Сертификат, 

плюс всички суми, платени от Купувача 

на Продавача по отношение на въпросния 

Недействителен Сертификат. 

§11. § 11. 
Delivery, Risk and No Encumbrances of Certificates Доставка, риск и отсъствие на тежести върху 

Сертификати 
1. No Encumbrances: Any Delivery of Certificates 

shall be free and clear of any liens, security interests, 

encumbrances or similar adverse claims by any person 

("Certificate No Encumbrances Obligation"). 

Where a Party is in breach of the Certificate No 

Encumbrances Obligation, the following shall apply: 

1. Отсъствие на тежести: Доставките на 

Сертификати са свободни от всякакви права на 

задържане, обезпечени интереси, тежести или 

подобни насочени срещу тях претенции от други 

лица („Задължение да няма тежести върху 
Сертификатите“). Ако Страна е в неизпълнение на 

Задължението да няма тежести върху 

Сертификатите, важи следното: 
(a) this Agreement shall continue unaffected; (a) настоящият Договор остава в сила без 

изменения; 

(b) without prejudice to any defences available to 

the Seller (including, but not limited to, any 

defences of statutes of limitation or similar), 

following written notice of that breach from the 

Buyer to the Seller (irrespective of how long 

after the relevant Certificates Delivery date such 

notice is provided): 

(б) без да се накърняват средства за защита, с 

които разполага Продавачът (в т.ч., но не 

ограничено, до давностни срокове или 

подобни), след писмено известие за това 

неизпълнение от Купувача до Продавача 

(независимо от това колко време е изтекло след 

съответната дата за Доставка на 

Сертификатите, за която се отправя 

известието): 
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(i) the Buyer shall determine the Encumbrance 

Loss arising from that breach ("Certificate 
Encumbrance Loss Amount") either on 

the date such notice is deemed to be 

received or as soon as reasonably 

practicable thereafter; and 

(i) Купувачът определя Загубата от тежести, 

причинена от това неизпълнение („Сума 
на загубата от тежести върху 
Сертификатите“), или към датата, на 

която известието се смята за получено, 

или възможно най-скоро след това; и 

(ii) shall notify the Seller of such Certificate 

Encumbrance Loss Amount due, including 

detailed support for its calculation and a 

valid invoice; and 

(ii) уведомява Продавача за дължимата Сума 

на загубата от тежести върху 

Сертификатите, в т.ч. подробна обосновка 

за изчисляването ѝ и валидна фактура; и 

(c) by no later than the third (3rd) Business Day after 

the later of: 

(в) не по-късно от третия (3-ия) Работен ден след 

по-късното от: 

(i) receipt of a valid invoice in connection with 

each Certificate Encumbrance Loss 

Amount; and 

(i) получаването на валидна фактура във 

връзка с всяка Сума на загубата от тежести 

върху Сертификатите; и 

(ii) receipt of the above-mentioned notice of 

detailed support of the Buyer's calculation 

of the Certificate Encumbrance Loss 

Amount, 

(ii) получаване на гореспоменатата подробна 

обосновка за изчисляването от Купувача 

на Сумата на загубата от тежести върху 

Сертификатите, 

the Seller shall pay the Certificate Encumbrance Loss 

Amount to the Buyer, which amount shall bear interest 

in accordance with § 22.4 (Default Interest). Upon 

payment of the Certificate Encumbrance Loss Amount 

by the Seller, no breach of the EECS No Encumbrance 

Obligation shall exist in relation to a specific event. 

The Buyer acknowledges that its exclusive remedies 

in respect of such breach are those set out in this § 

11.1. 

Продавачът плаща Сумата на загубата от тежести 

върху Сертификатите на Купувача, върху която 

сума се начислява лихва в съответствие с § 22.4 

(Лихва при неизпълнение). След плащане на Сумата 

на загубата от тежести върху Сертификатите от 

Продавача, неизпълнението на Задължението да 

няма тежести съгласно EECS по отношение на 

конкретното събитие отпада. Купувачът 

потвърждава, че не разполага с други средства за 

правна защита при такова неизпълнение, освен 

посочените в настоящия § 11.1. 

2. Documentation of Actual Deliveries and Receipts: 
Upon reasonable request of the Buyer, the Seller shall 

provide any documentation necessary to the Buyer as 

may be prescribed by any Applicable Law or as 

requested by any Competent Authority. 

2. Документиране на действително доставените и 
получени количества: При основателно отправено 

искане от Купувача Продавачът предоставя 

документацията, необходима на Купувача съгласно 

Приложимото право или която може да бъде 

изискана от Компетентен орган. 
§12. § 12. 

Remedies for Failure to Deliver and Accept 
Electricity 

Обезвреда при неизпълнение на задължения за 
доставка и приемане на електрическа енергия 

1. Application: This § 12 shall apply only if "Physical 
Settlement" is specified in Section B of Part I 

(Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 12 е приложим само 

ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) е 

определен „Физически сетълмент“. 
2. Failure to Deliver Electricity: To the extent that the 

Seller fails to deliver a quantity of electricity in 

accordance with § 8 (Primary Obligations For 
Delivery and Acceptance of Electricity) during a 

Delivery Period, and such failure is not excused by an 

event of Force Majeure or the Buyer's non-

performance, the Seller shall pay the Buyer as 

compensation for damages an amount for such 

quantity of undelivered electricity equal to the product 

of: 

2. Недоставяне на електрическа енергия: Ако 

Продавачът не достави количество електрическа 

енергия съгласно § 8 (Основни задължения за 
доставка и приемане на електрическа енергия) през 

Период на доставка и този пропуск не се оправдава 

от събитие на Непреодолима сила или от 

неизпълнение от страна на Купувача, Продавачът 

плаща на Купувача като компенсация за вреди сума 

за това количество недоставена електрическа 

енергия, равна на произведението от: 
(a) the amount, if positive, by which the price, if 

any, at which the Buyer acting in a commercially 

reasonable manner is or would be able to 

purchase or otherwise acquire in the market the 

(a) сумата, ако е положителна величина, с която 

цената, ако има такава, по която Купувачът, 

действайки разумно съобразно търговската 

практика, е или би бил в състояние да закупи, 



Version 1.0/June 2019 Версия 1.0/юни 2019 г. 

 

 
Part II - 20 

Copyright © 2019 by European Federation of Energy Traders 
ЧАСТ II – 20 

Авторско право © 2019, собственост на Европейската 
федерация на търговците на енергия 

 

quantity of undelivered electricity exceeds the 

Electricity Contract Price; and 

или по друг начин да придобие на пазара 

количеството недоставена електрическа 

енергия, надвишава Договорената цена на 

електрическата енергия; и 

(b) the quantity of undelivered electricity, (б) количеството недоставена електрическа 

енергия, 

and such amount shall be increased by any Use of System 

Costs and other reasonable and verifiable costs and 

expenses incurred by the Buyer as a result of the Seller's 

failure. 

и към тази сума се добавят Разходите за ползване на 

системата и други оправдани и проверими разходи и 

разноски, понесени от Купувача в резултат от 

неизпълнението на Продавача. 

3. Right to Refuse Certificates: If "Physical 
Settlement" is specified as applying in Section A of 

Part I (Individual Terms) and if this § 12.3 is specified 

as applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

to the extent the Seller fails to deliver a quantity of 

electricity in accordance with § 8 (Primary 
Obligations For Delivery and Acceptance of 
Electricity) during a Delivery Period, the Buyer shall 

have the right, but not the obligation, to refuse the 

Delivery of Certificates issued in respect of electricity 

generated during that Delivery Period. Should the 

Buyer invoke its right to refuse the Delivery of 

Certificates under this § 12.3, the Buyer shall promptly 

return to the Seller any Certificates Delivered by the 

Seller which relate to the quantity of electricity which 

has not been delivered by the Seller. 

3. Право на отказ на Сертификати: Ако в Раздел „А“ 

от Част I (Индивидуални условия) като приложим е 

определен „Физически сетълмент“ и ако 

настоящият § 12.3 е определен като приложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), ако 

Продавачът не достави някакво количество 

електрическа енергия съгласно § 8 (Основни 
задължения за доставка и приемане на 
електрическа енергия) през Период на доставка, 

Купувачът има право, но не е задължен, да откаже 

Доставка на Сертификати, издадени за електрическа 

енергия, произведена през този Период на доставка. 

Ако Купувачът се възползва от правото си да откаже 

Доставка на Сертификати съгласно настоящия § 

12.3, Купувачът без отлагане връща на Продавача 

Сертификатите, доставени от последния и които се 

отнасят за количеството електрическа енергия, 

което не е доставено от Продавача. 
4. Failure to Accept Electricity: To the extent that the 

Buyer fails to accept a quantity of electricity in 

accordance with § 8 (Primary Obligations For 
Delivery and Acceptance of Electricity) during a 

Delivery Period, the Buyer shall pay the Seller as 

compensation for damages an amount for such 

quantity of non-accepted electricity equal to the 

product of: 

4. Неприемане на електрическа енергия: Ако 

Купувачът не приеме количество електрическа 

енергия съгласно § 8 (Основни задължения за 
доставка и приемане на електрическа енергия) през 

Период на доставка, Купувачът плаща на Продавача 

като компенсация за вреди сума за това количество 

неприета електрическа енергия, равна на 

произведението от: 
(a) the amount, if positive, by which the Electricity 

Contract Price exceeds the price at which the 

Seller acting in a commercially reasonable 

manner is or would be able to sell or otherwise 

dispose of in the market the quantity of non-

accepted electricity; and 

(a) сумата, ако е положителна величина, с която 

Договорената цена на електрическата енергия 

надвишава цената, на която Продавачът е или 

би бил в състояние да продаде или да се 

разпореди другояче на пазара с неприетото 

количество електрическа енергия, действайки 

разумно съобразно търговската практика; и 

(b) the quantity of non-accepted electricity, (б) количеството неприета електрическа енергия, 

and such amount shall be increased by any Use of System 

Costs and other reasonable and verifiable costs and 

expenses incurred by the Seller as a result of the Buyer's 

failure. 

и към тази сума се добавят Разходите за ползване на 

системата и други оправдани и проверими разходи и 

разноски, понесени от Продавача в резултат от 

неизпълнението на Купувача. 

5. Amounts Payable: Amounts that are due according to 

this § 12 shall be invoiced and paid in accordance 

with§ 22 (Invoicing and Payment). 

5. Дължими суми: Сумите, дължими в съответствие с 

настоящия § 12, се фактурират и плащат в 

съответствие с § 22 (Фактуриране и плащане). 

§13. § 13. 
Remedies for Failure to Deliver and Accept 

Certificates 
Обезвреда при неизпълнение на задължения за 

Доставка и приемане на Сертификати 
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1. Failure to Deliver Certificates: To the extent that the 

Seller fails to deliver a quantity of Certificates in 

accordance with § 10 (Primary Obligations for 
Delivery and Acceptance of Certificates) during a 

Delivery Period, and such failure is not remedied by 

the Seller within three (3) Business Days of the last 

day of the relevant Delivery Period and is not excused 

by an event of Force Majeure or the Buyer's non-

performance, subject to § 13.2 (Replacement 
Certificates), the Seller shall pay the Buyer as 

compensation for damages an amount for such 

quantity of Undelivered Certificates equal to the 

product of: 

1. Недоставяне на Сертификати: Ако Продавачът не 

достави количество Сертификати съгласно § 10 

(Основни задължения за доставка и приемане на 
сертификати) през Период на доставка и този 

пропуск не бъде коригиран от него до три (3) 

Работни дни след последния ден на съответния 

Период на доставка и не се оправдава от събитие на 

Непреодолима сила или от неизпълнение от страна 

на Купувача, при съобразяване на § 13.2 

(Сертификати, издадени в замяна) Продавачът 

плаща на Купувача като компенсация за вреди сума 

за това количество Недоставени Сертификати, равна 

на произведението от: 
(a) the amount, if positive, by which the price, if 

any, at which the Buyer acting in a commercially 

reasonable manner is or would be able to 

purchase or otherwise acquire in the market the 

quantity of Undelivered Certificates exceeds the 

Certificate Contract Price; and 

(a) сумата, ако е положителна величина, с която 

цената, ако има такава, по която Купувачът, 

действайки разумно съобразно търговската 

практика, е или би бил в състояние да закупи 

или по друг начин да придобие на пазара 

количеството Недоставени Сертификати, 

надвишава Договорената цена на Сертификат; 

и 

(b) the quantity of Undelivered Certificates, (б) количеството Недоставени Сертификати, 

and such amount shall be increased by the Buyer's costs 

of a broker, but no other costs and expenses incurred by 

the Buyer as a result of the Seller's failure. 

и към тази сума се добавят разходите на Купувача за 

брокер, но не и други разходи и разноски, понесени от 

Купувача в резултат от неизпълнението на Продавача. 

2. Replacement Certificates: If this § 13.2 is specified 

as applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

if the Facility was not issued with a sufficient amount 

of Certificates to Deliver the quantity of Certificates to 

the Buyer in accordance with § 10 (Primary 
Obligations for Delivery and Acceptance of 
Certificates) during a Delivery Period, the Seller shall 

deliver to the Buyer replacement Certificates 

generated by a facility having the same or similar 

commissioning date as the Facility. 

2. Сертификати, издадени в замяна: Когато 

настоящият § 13.2 е определен като приложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), ако за 

Съоръжението не е издадено достатъчно количество 

Сертификати, за да Достави количеството 

Сертификати на Купувача в съответствие с § 10 

(Основни задължения за доставка и приемане на 
сертификати) през Период на доставка, 

Продавачът доставя на Купувача Сертификати, 

издадени в замяна, генерирани от съоръжение със 

същата или близка дата на въвеждане в 

експлоатация, както Съоръжението. 
3. Right to Refuse Electricity: If this § 13.3 is specified 

as applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

to the extent the Seller fails to Deliver a quantity of 

Certificates in accordance with § 10 (Primary 
Obligations for Delivery and Acceptance of 
Certificates) during a Delivery Period, the Buyer shall 

have the right, but not the obligation, to refuse the 

delivery of electricity in a future Delivery Period 

nominated by the Buyer, subject to prior written 

notification by the Buyer to the Seller. Should the 

Buyer invoke its right to refuse the electricity under 

this § 13.3, the Buyer shall promptly return to the 

Seller any Certificates which may have been 

Delivered by the Seller which relate to the quantity of 

electricity in such future delivery period. 

3. Право да бъде отказана електрическа енергия: 
Ако настоящият § 13.3 е определен като приложим 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), ако 

Продавачът не Достави количество Сертификати в 

съответствие с § 10 (Основни задължения за 
доставка и приемане на Сертификати) през 

Период на доставка, Купувачът има право, но не е 

задължен, да откаже доставка на електрическа 

енергия през бъдещ Период на доставка, заявен от 

Купувача, при условието същият да отправи 

писмено предизвестие до Продавача. Ако 

Купувачът се възползва от правото си да откаже 

електрическата енергия съгласно настоящия § 13.3, 

Купувачът без отлагане връща на Продавача 

Сертификатите, които може да са били Доставени от 

последния и които се отнасят за количеството 

електрическа енергия през този бъдещ период на 

доставка. 
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4. Failure to Accept Certificates: To the extent that the 

Buyer fails to accept a quantity of Certificates in 

accordance with § 10 (Primary Obligations for 
Delivery and Acceptance of Certificates) during a 

Delivery Period, and such failure is not remedied 

within three (3) Business Days and is not excused by 

an event of Force Majeure or the Seller's non-

performance, the Buyer shall pay the Seller as 

compensation for damages an amount for such 

quantity of non-accepted Certificates equal to the 

product of: 

4. Неприемане на Сертификати: Ако Купувачът не 

приеме количество Сертификати съгласно § 10 

(Основни задължения за доставка и приемане на 
Сертификати) през Период на доставка и този 

пропуск не бъде коригиран до три (3) Работни дни и 

не се оправдава от събитие на Непреодолима сила 

или от неизпълнение от страна на Продавача, 

Купувачът плаща на Продавача като компенсация за 

вреди сума за това количество неприети 

Сертификати, равна на произведението от: 

(a) the amount, if positive, by which the Certificate 

Contract Price exceeds the price at which the 

Seller, acting in a commercially reasonable 

manner, is or would be able to sell or otherwise 

dispose of in the market the quantity of non-

accepted Certificates; and 

(a) сумата, ако е положителна величина, с която 

Договорената цена на сертификат надвишава 

цената, на която Продавачът е или би бил в 

състояние да продаде или да се разпореди 

другояче на пазара с неприетото количество 

Сертификати, действайки разумно съобразно 

търговската практика; и 

(b) the quantity of non-accepted Certificates, (б) количеството неприети Сертификати, 

and such amount shall be increased by the Seller's costs of 

a broker, but no other costs and expenses incurred by the 

Seller as a result of the Buyer's failure. 

и към тази сума се добавят разходите на Продавача за 

брокер, но не и други разходи и разноски, понесени от 

Продавача в резултат от неизпълнението на Купувача. 

5. Amounts Payable: Amounts that are due according to 

this § 13 shall be invoiced and paid in accordance with 

§ 22 (Invoicing and Payment). 

5. Дължими суми: Сумите, дължими в съответствие с 

настоящия § 13, се фактурират и плащат в 

съответствие с § 22 (Фактуриране и плащане). 
§14. § 14. 

Special Provisions Applicable to the Financial 
Settlement 

Специални разпоредби, приложими за Финансовия 
сетълмент 

1. Application: This § 14 shall apply only if "Financial 
Settlement" is specified in Section A of Part I 

(Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 14 е приложим само 

ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) е 

определен „Финансов сетълмент“. 

2. Obligations Regarding Electricity and Certificates: 
For the avoidance of doubt, the Parties are not obliged 

to Schedule, deliver and accept the Contract Quantity 

of electricity under this Agreement, however the 

Parties shall Schedule, deliver and accept the Contract 

Quantity of Certificates in accordance with § 10 

(Primary Obligations For Delivery and Acceptance of 
Certificates) and § 11 (Transfer, Risk and No 
Encumbrances of Certificates). 

2. Задължения във връзка с електрическата 
енергия и Сертификатите: За избягване на 

съмнение, Страните не са задължени да Планират, 

доставят и приемат Договореното количество 

електрическа енергия по настоящия Договор, обаче 

Страните Планират, доставят и приемат 

Договореното количество Сертификати в 

съответствие с § 10 (Основни задължения за 
доставка и приемане на сертификати) и § 11 

(Доставка, риск и отсъствие на тежести върху 
сертификати). 

3. Price Differential: 3. Ценова разлика: 
(a) The Seller shall pay to the Buyer an amount 

equal to the difference (if positive) between the 

Electricity Reference Price - Financial and the 

Electricity Contract Price, which shall be 

calculated by the Party specified in Section B of 

Part I (Individual Terms) on the Price 

Differential Calculation Date for a Calculation 

Period and promptly notified thereafter to the 

other Party. 

(a) Продавачът плаща на Купувача сума, равна на 

разликата (ако е положителна) между 

Референтната цена на електрическата енергия 

– финансова и Договорената цена на 

електрическата енергия, която се изчислява от 

Страната, определена в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), на Датата на 

изчисляване на ценовата разлика за Период на 

изчисляване и след това без отлагане я 

съобщава на другата Страна. 

(b) The Buyer shall pay to the Seller the amount 

equal to the difference (if negative), between the 

Electricity Reference Price - Financial and the 

(б) Купувачът плаща на Продавача сума, равна на 

разликата (ако е отрицателна) между 

Референтната цена на електрическата енергия 
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Electricity Contract Price, which shall be 

calculated by the Party specified in Section B of 

Part I (Individual Terms) on the Price 

Differential Calculation Date for a Calculation 

Period and promptly notified thereafter to the 

other Party. 

– финансова и Договорената цена на 

електрическата енергия, която се изчислява от 

Страната, определена в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), на Датата на 

изчисляване на ценовата разлика за Период на 

изчисляване и след това без отлагане я 

съобщава на другата Страна. 

(c) The amount(s), if any, payable by the Seller or 

the Buyer as the case may be, under this § 14.3 

shall be referred to as the "Price Differential". 

(в) Сумата(ите), ако има такива, дължими от 

Продавача или Купувача, според конкретния 

случай, съгласно настоящия § 14.3 се наричат 

„Ценовата разлика“. 

4. Deemed Delivery Volume: For the purposes of 

invoicing in accordance with § 22.1(b) (Invoices), 

where the quantity of electricity actually generated is 

lower than the Contract Quantity and the cause of such 

shortfall includes but is not limited to non-compliance 

of the Seller with § 4 (Construction and 
Commissioning of Facility), § 5 (Forecasting and 
Outages) § 6 (Metering) and § 7 (Obligations 
Concerning the Facility), the Deemed Delivery 

Volume shall be used instead of the quantity of 

electricity actually generated to calculate the financial 

settlement price. 

4. Зачетен обем на доставките: За целите на 

фактурирането в съответствие с § 22.1(б) 

(Фактури), ако количеството реално произведена 

електрическа енергия е по-ниско от Договореното 

количество и причината за недостига включва, но не 

се ограничава до, неспазване от Продавача на § 4 

(Изграждане и въвеждане в експлоатация на 
съоръжението), § 5 (Прогнозиране и прекъсвания), 

§ 6 (Измервания) и § 7 (Задължения във връзка със 
съоръжението), Зачетеният обем на доставките се 

използва вместо реално произведеното количество 

електрическа енергия за изчисляване на цената на 

финансовия сетълмент. 
§15. § 15. 

Non-Performance Due to Force Majeure Неизпълнение поради непреодолима сила 
1. Definition of Force Majeure: Unless otherwise 

specified in Section B of Part I (Individual Terms), 

"Force Majeure" means an occurrence beyond the 

reasonable control of the Party claiming Force 

Majeure ("Claiming Party") which it could not 

reasonably have avoided or overcome and which 

makes it impossible for the Claiming Party to perform 

its delivery or acceptance obligations, including, but 

without limitation, due to one or more of the 

following: 

1. Определение за непреодолима сила: Освен ако в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) не е 

определено друго, „Непреодолима сила“ означава 

събитие извън реалния контрол на Страната, 

позоваваща се на Непреодолима сила 

(„Позоваваща се страна“), което тя не би могла 

реално да избегне или преодолее и което прави 

невъзможно за Позоваващата се страна да изпълни 

своите задължения за доставка или приемане, 

включително, но без изброяването да е 

изчерпателно, поради някоя от следните причини: 
(a) in case of electricity, the failure of 

communications or computer systems of the 

relevant Network Operator(s) or of a Party which 

prevents the Claiming Party from performing its 

obligations of delivery or acceptance; 

(a) за случая на електрическата енергия, срив на 

комуникациите или компютърните системи на 

съответния Мрежов оператор(и) или на 

Страна, който възпрепятства Позоваващата се 

страна да изпълни своите задължения за 

доставка или приемане; 

(b) in case of electricity, the relevant Network 

Operator's suspension of delivery or acceptance 

or its disregard of the Claiming Party's 

obligations with regard to Scheduling; 

(б) за случая на електрическата енергия, временно 

спиране от съответния Мрежов оператор на 

доставката или приемането, или пренебрегване 

от негова страна на задълженията на 

Позоваващата се страна, свързани с 

Планирането; 

(c) in case of EECS Certificates, the suspension, 

failure or malfunction of EECS Transfer System, 

Transfer Links, the AIB Communications Hub, 

or an individual EECS Registration Database 

which prevents the Electronic Transfer or 

acceptance of the Certificates; 

(в) за случая на Сертификати на EECS, временно 

спиране, отказ или неправилна работа на 

Системата за прехвърляне на EECS, Връзките 

за прехвърляне, Съобщителния център на AIB 

или индивидуална или на отделна 

Регистрационна база данни на EECS, което 

възпрепятства предаването или приемането на 
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Сертификатите по електронен път; 

(d) in case of National Scheme Certificates, the 

suspension, failure or malfunction of the 

Registry; or 

(г) за случая на Сертификати от национална схема 

– временно спиране, отказ или неправилна 

работа на Регистъра; или 

(e) subject to § 15.1(h), in the case of both electricity 

and Certificates, any full or partial curtailment in 

the Output from the Facility, provided that such 

curtailment is made as a result of a mandatory 

order made under Applicable Law by a 

Competent Authority or an Entity authorised 

under Applicable Law to make such an order, 

(д) при съобразяване на § 15.1(з), в случаите и на 

електрическа енергия, и на Сертификати, 

пълното или частично ограничаване на 

Производството от Съоръжението, при 

условие това ограничаване да става в резултат 

на задължително нареждане, издадено 

съгласно Приложимото право от Компетентен 

орган или от Организация, имаща право да 

издаде подобно нареждане съгласно 

Приложимото право, 

however Force Majeure shall exclude: обаче Непреодолима сила изключва: 

(f) the unavailability of labour, equipment, 

materials, utilities or other resources (except 

where the unavailability is due to an event of 

Force Majeure); 

(е) липса на работна ръка, оборудване, материали, 

комунални услуги или други ресурси (освен 

когато липсата се дължи на събитие на 

Непреодолима сила); 

(g) economic or financial hardship or lack of funds 

or inability to satisfy the obligation to pay money 

when due or inability to obtain financing; 

(ж) икономически или финансови трудности, или 

липса на средства, или неспособност да се 

изпълни задължение за плащане на пари, 

когато се дължи на неуспех да бъде намерено 

финансиране; 

(h) any full or partial curtailment in the output from 

the Facility that is caused or contributed to by: 

(з) пълно или частично ограничаване на 

Производството от Съоръжението, когато то се 

дължи на или за него са допринесли: 

(i) a failure to maintain the Facility and keep 

the Facility energised in accordance with 

the Applicable Law, Government 

Approval, Connection Agreement or 

requests of a Competent Authority; 

(i) пропуск да бъде поддържано 

Съоръжението и то да бъде захранвано 

съгласно Приложимото право, Одобрение 

от държавен орган, Договор за 

присъединяване или искания от 

Компетентен орган; 

(ii) a mechanical or equipment breakdown at 

the Facility (except where the breakdown is 

due to an event of Force Majeure); 

(ii) повреда по механичната част или 

оборудването на Съоръжението (освен 

когато повредата се дължи на събитие на 

Непреодолима сила); 

(iii) a defect in any design, workmanship, 

equipment or other component of the 

Facility; 

(iii) дефект в проекта, изработката, 

оборудването или друг компонент на 

Съоръжението; 

(iv) conditions attributable to normal wear and 

tear; or 

(iv) условия, свързани с обичайно износване; 

или 

(v) intermittency or non-availability of the 

resource supply to generate electricity from 

the Facility; 

(v) прекъсвания във или липса на ресурсно 

осигуряване за производство на 

електрическа енергия от Съоръжението; 

(i) failure to apply for, obtain, maintain or renew any 

Government Approval necessary for the 

operation and maintenance of the Facility (with 

the exception of any national support scheme 

necessary for the operation of the Facility); 

(и) пропуск да бъде заявено, получено, 

поддържано или подновено Одобрение от 

държавен орган, което е необходимо за 

експлоатацията и поддръжката на 

Съоръжението (с изключение на национална 

схема за подпомагане, необходима за 

експлоатацията на Съоръжението); 

(j) lack of materials required to develop, construct or 

maintain the Facility (except where the material 

lacking is due to an event of Force Majeure); 

(й) липса на материали, необходими за 

разработване, изграждане или поддържане на 

Съоръжението (освен когато липсата на 

материали се дължи на събитие на 

Непреодолима сила); 
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(k) strike, slow down or labour disruptions that 

affects the employees of the Parties, their 

Affiliates, or either of their respective agents or 

contractors; and 

(к) стачки, забавяния в работата или трудови 

спорове, които засягат служителите на 

Страните, техните Свързани лица или някои от 

техните съответни агенти или изпълнители; и 

(l) changes in the conditions in the relevant 

wholesale electricity market or, if any, in the 

relevant Certificates market. 

(л) промени в условията на съответния пазар на 

едро на електрическа енергия или, ако има 

такъв, на съответния пазар на Сертификати. 

2. Release from Delivery and Acceptance 
Obligations: If a Party is fully or partly prevented due 

to Force Majeure from performing its obligations of 

delivery or acceptance and such Party complies with 

the requirements of § 15.5 (Notification and 
Mitigation of Force Majeure), no breach or default on 

the part of the Claiming Party shall be deemed to have 

occurred and it shall be released (and not merely 

suspended) from those obligations for the period of 

time and to the extent that such Force Majeure 

prevents its performance. 

2. Освобождаване от задължения за доставка и 
приемане: Ако Страна бъде изцяло или частично 

възпрепятствана поради Непреодолима сила да 

изпълни своите задължения за доставка или 

приемане и тази Страна изпълни изискванията на § 

15.5 (Уведомяване и ограничаване на последиците 
от непреодолима сила), се счита, че Позоваващата 

се страна не е допуснала нарушение или 

неизпълнение, и тя се освобождава от съответните 

задължения (а те не просто се спират временно) за 

срока и доколкото въпросната Непреодолима сила 

възпрепятства изпълнението от нейна страна. 

3. Right to Refuse Electricity: If "Physical Settlement" 

is specified as applying in Section A of Part I 

(Individual Terms) and if this § 15.3 is specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), to 

the extent a Party's obligation to deliver Certificates is 

released in accordance with § 15.2 (Release from 
Delivery and Acceptance Obligations), the Buyer shall 

have the right, but not the obligation, to refuse the 

delivery of electricity for such period of time the 

Seller's obligation is released, even if the Seller's 

ability to deliver electricity is unaffected by Force 

Majeure. 

3. Право да бъде отказана електрическа енергия: 
Ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) е 

определен като приложим „Физически сетълмент“ 

и ако настоящият § 15.3 е определен като приложим 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), 

доколкото Страна бъде освободена от задължение 

да достави Сертификати съгласно § 15.2 

(Освобождаване от задължения за доставка и 
приемане), Купувачът има право, но не е задължен, 

да откаже доставка на електрическа енергия за такъв 

период от време, през който Продавачът е освободен 

от задължение, дори ако способността на Продавача 

да доставя електрическа енергия не е засегната от 

Непреодолима сила. 
4. Right to Refuse Certificates: If this § 15.4 is 

specified as applying in Section B of Part I (Individual 
Terms), to the extent a Party's obligation to deliver 

electricity is released in accordance with § 15.2 

(Release from Delivery and Acceptance Obligations), 

the Buyer shall have the right, but not the obligation, 

to refuse the Delivery of Certificates relating to such 

electricity for such period of time the Seller's 

obligation is released, even if the Seller's ability to 

deliver Certificates is unaffected by Force Majeure. 

Should the Buyer invoke its right to refuse Certificates 

under this § 15.4, the Buyer shall promptly return to 

the Seller any Delivered Certificates which relate to 

electricity generated during the period of time the 

Seller's obligation has been released. 

4. Право на отказ на Сертификати: Ако настоящият 

§ 15.4 е определен като приложим в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия), доколкото Страна 

бъде освободена от задължение да достави 

електрическа енергия съгласно § 15.2 

(Освобождаване от задължения за доставка и 
приемане) Купувачът има право, но не е задължен, 

да откаже Доставка на Сертификати, отнасящи се за 

тази електрическа енергия за такъв период от време, 

през който Продавачът е освободен от задължение, 

дори ако способността на Продавача да доставя 

Сертификати не е засегната от Непреодолима сила. 

Ако Купувачът се възползва от правото си да откаже 

Сертификати съгласно настоящия § 15.4, Купувачът 

без отлагане връща на Продавача Сертификати, 

отнасящи се за електрическа енергия, произведена 

през периода от време, през който Продавачът е бил 

освободен от задължение. 
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5. Notification and Mitigation of Force Majeure: The 

Claiming Party shall as soon as practicable after 

learning of the Force Majeure notify the other Party of 

the commencement of the Force Majeure and, to the 

extent then available, provide to it a non-binding 

estimate of the extent and expected duration of its 

inability to perform. The Claiming Party shall use all 

commercially reasonable efforts to mitigate the effects 

of the Force Majeure and shall, during the 

continuation of the Force Majeure, provide the other 

Party with reasonable updates, when and if available, 

of the extent and expected duration of its inability to 

perform. 

5. Уведомяване и ограничаване на последиците от 
Непреодолима сила: Позоваващата се страна във 

възможно най-кратък срок след като е научила за 

Непреодолимата сила уведомява другата Страна за 

настъпването ѝ и доколкото е възможно в този 

момент, ѝ осигурява необвързващ разчет относно 

степента и очакваната продължителност на своята 

невъзможност за изпълнение. Позоваващата се 

страна полага всички оправдани в търговската 

практика усилия за ограничаване на последиците на 

Непреодолимата сила и за нейното времетраене 

предоставя на другата Страна подходящо 

актуализирани данни, когато и ако такива са налице, 

относно степента и очакваната продължителност на 

своята невъзможност за изпълнение. 

6. Effects of Force Majeure on Other Party: In the 

event, and to the extent, a Seller's delivery obligations 

are released by Force Majeure, the Buyer's 

corresponding acceptance and payment obligations 

shall also be released. In the event and to the extent a 

Buyer's acceptance obligations are released by Force 

Majeure, the Seller's corresponding delivery 

obligations shall also be released 

6. Последици от непреодолимата сила за другата 
страна: В случай и доколкото Продавачът е 

освободен от задълженията за доставка поради 

Непреодолима сила, Купувачът също е освободен от 

своите насрещни задължения за приемане и 

заплащане. В случай и доколкото Купувачът е 

освободен от своите задължения за приемане поради 

Непреодолима сила, Продавачът също е освободен 

от насрещните си задължения за доставка 

7. Long Term Force Majeure:  If the Claiming Party is 

unable to deliver or accept delivery for reasons of 

Force Majeure and this inability lasts for more than 

ninety (90) consecutive calendar days or one hundred 

and eighty (180) calendar days in total in a calendar 

year, the other Party may, by notice in writing to the 

Claiming Party, and subject to the provisions of § 15.5 

(Notification and Mitigation of Force Majeure), 

extend the period of release for such longer period and 

on so many occasions as may be specified by the other 

Party. 

7. Дълготрайно събитие на непреодолима сила: Ако 

Позоваващата се страна е в невъзможност да 

достави или приеме доставка поради Непреодолима 

сила и тази невъзможност продължи повече от 

деветдесет (90) последователни календарни дни или 

общо сто и осемдесет (180) календарни дни през 

една календарна година, другата Страна може, с 

писмено известие до Позоваващата се страна и при 

спазване на разпоредбите на § 15.5 (Уведомяване и 
ограничаване на последиците от Непреодолима 
сила), да продължи срока на освобождаване от 

задължения за такъв по-дълъг период и в толкова 

случаи, колкото другата Страна може да посочи. 
8. No obligation to pay damages: No obligation to pay 

damages pursuant to this Agreement will accrue to the 

Claiming Party with respect to those Contract 

Quantities of electricity and Certificates not delivered 

or accepted due to the occurrence of Force Majeure 

under this § 15. 

8. Отсъствие на задължение за плащане на 
неустойки: За Позоваваща се страна не възниква 

задължение за плащане на неустойки по настоящия 

Договор във връзка с недоставени или неприети 

Договорени количества електрическа енергия и 

Сертификати, причинено от настъпване на 

Непреодолима сила по смисъла на настоящия § 15. 
§16. § 16. 

Change in Law Промени в законодателството 
1. Change in Law: In case of any Change in Law that: 1. Промени в законодателството: В случай на 

Промяна в законодателството, която: 
(a) renders it impossible or unlawful to give effect to 

this Agreement; 

(a) прави невъзможно или незаконосъобразно 

действието на настоящия Договор; 

(b) renders any material matter required to be 

ascertained under this Agreement impossible to 

ascertain; 

(б) прави невъзможно установяването на някой 

съществен въпрос, който се изисква да бъде 

установен по настоящия Договор; 

(c) causes the provisions of this Agreement to (в) поставя разпоредби на настоящия Договор в 
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become inconsistent with Applicable Law 

(including where any word or expression defined 

in this Agreement is defined by reference to its 

meaning in any Applicable Law); 

несъответствие с Приложимо право (в т.ч. 

когато дума или израз, определена в настоящия 

Договор, се определя чрез препратка към 

нейното значение в Приложимото право); 

(d) introduces, replaces, modifies or extinguishes 

any scheme which confers benefits on holders of 

Certificates and/or alters the transfer 

arrangements in respect thereof which materially 

and adversely affects either Party in relation to 

this Agreement; or 

(г) въвежда, заменя, променя или заличава схема, 

която носи ползи на притежатели на 

Сертификати и/или променя уредбата за 

прехвърлянето им, което съществено и 

неблагоприятно засяга някоя от Страните във 

връзка с настоящия Договор; или 

(e) without prejudice to § 16.1(a) to § 16.1(d) 

(inclusive), materially and adversely affects the 

benefit of this Agreement to either or both of the 

Parties, 

(д) без да се накърняват § 16.1(a) до § 16.1(г) 

(включително), съществено и неблагоприятно 

засяга изгодите от настоящия Договор за някоя 

от или и за двете Страни, 

then either Party may serve a notice on the other Party 

requesting that the Parties meet to discuss such 

circumstances in good faith and seek to agree the 

amendments which should be made to this Agreement as 

are necessary to: 

всяка от Страните има право да отправи известие до 

другата Страна с искане Страните да се срещнат и 

добросъвестно да обсъдят тези обстоятелства и да се 

опитат да договорят изменения, които следва да се 

внесат в настоящия Договор и които се налагат с цел: 

(f) preserve the economic benefit of this Agreement 

as of the Signature Date, as specified in Section 

C of Part I (Individual Terms); and 

(е) запазване на икономическите ползи от 

настоящия Договор към Датата на подписване, 

както е определено в Раздел „В“ от Част I 

(Индивидуални условия); и 

(g) to the extent possible, permit the Parties to 

continue to perform their obligations under this 

Agreement in accordance with Applicable Law. 

(ж) доколкото е възможно, да позволят на Страните 

да продължат да изпълняват задълженията си 

по настоящия Договор в съответствие с 

Приложимото право. 

2. Change in Law and Price Adjustments:  If this § 

16.2 is specified as applying in Section B of Part I 

(Individual Terms), any amendments made to this 

Agreement in accordance with § 16.1 (Change in Law) 

shall not include any upward or downward 

adjustments to the Electricity Contract Price and/or the 

Certificate Contract Price. 

2. Промени в законодателството и Корекции в 
цените: Ако настоящият § 16.2 е определен като 

приложим в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), евентуалните изменения в настоящия 

Договор в съответствие с § 16.1 (Промени в 
законодателството) няма да включват корекции в 

посока нагоре или надолу на Договорената цена на 

електрическата енергия и/или на Договорената цена 

на Сертификат. 
3. Change in Law and Ineffectiveness: If an event may 

be determined as both an Ineffectiveness and a Change 

in Law, it shall only constitute a Change in Law. 

3. Промени в законодателството и 
Недействителност: Ако събитие може да бъде 

определено едновременно като Промяна в 

законодателството и като Недействителност, то 

представлява само Промяна в законодателството. 

4. Expert Determination: If the Parties are unable to 

agree pursuant to § 16.1 (Change in Law), then either 

Party may refer the issue for determination by an 

Expert to determine the amendments which should be 

made to this Agreement as are necessary to achieve the 

economic intent of this Agreement as of the Signature 

Date. 

4. Експертно заключение: Ако Страните не съумеят 

да се договорят съгласно § 16.1 (Промяна в 
законодателството), всяка от тях може да отнесе 

въпроса за решаване от Експерт, за да определи 

измененията, които следва да се внесат в настоящия 

Договор, и се налагат за постигане на 

икономическите му цели към Датата на подписване. 
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5. Electricity Market Price Fluctuations: For the 

avoidance of doubt, it is neither Party's intention that 

fluctuations in wholesale electricity market prices in 

themselves (as opposed to fluctuations caused by a 

Change in Law) should give rise to any amendments 

pursuant to this § 16. 

5. Колебания в цените на пазара на електрическа 
енергия: За избягване на съмнение, Страните нямат 

намерение колебанията в цените на пазара на едро 

на електрическа енергия сами по себе си (за разлика 

от колебанията, причинени от Промени в 

законодателството) да водят до изменения съгласно 

настоящия § 16. 

6. Parties Agreement Following Change in Law: 
Where an agreement or determination under § 16.1 

(Change in Law) or § 16.4 (Expert Determination) 

occurs after the Change in Law, such agreement or 

determination should take into account any 

reconciliation required in order to put the Parties in the 

position in which they would have been if such 

agreement or determination had occurred immediately 

prior to the relevant Change in Law. 

6. Договореност на Страните след Промяна в 
законодателството: Ако до договореност или 

заключение съгласно § 16.1 (Промяна в 
законодателството) или § 16.4 (Експертно 
заключение) се стигне след Промяната в 

законодателството, тази договореност или 

заключение следва да взема под внимание 

евентуално изравняване, което може да се налага за 

поставяне на Страните в положението, в което те 

биха били, ако подобна договореност или 

заключение е била постигната непосредствено 

преди съответната Промяна в законодателството. 
7. Further Undertakings Following Change in Law: 

Without prejudice to the other provisions of this § 16, 

the Parties agree that: 

7. Допълнителни задължения след промяна в 
законодателството: Без да се накърняват 

останалите разпоредби на настоящия § 16, Страните 

се съгласяват, че: 
(a) neither Party shall be liable to the other Party for 

a failure to perform any obligation under this 

Agreement which becomes prohibited or 

impossible to perform by reason of a Change in 

Law (and such circumstance shall constitute 

Force Majeure for the purposes of § 15 (Force 
Majeure)); 

(a) никоя от тях не носи отговорност пред другата 

Страна за неизпълнение на задължение по 

настоящия Договор, което е станало забранено 

или невъзможно за изпълнение поради 

Промяна в законодателството (и подобно 

обстоятелство се явява Непреодолима сила по 

смисъла на § 15 (Непреодолима сила)); 

(b) subject to § 16.7(a), the occurrence of a Change 

in Law will not of itself constitute an event of 

Force Majeure, or otherwise entitle either Party 

to suspend or terminate its obligations under this 

Agreement; and 

(б) при съобразяване на § 16.7(а), приемането на 

Промяна в законодателството само по себе си 

не се явява събитие на Непреодолима сила и не 

дава другояче на някоя от Страните право 

временно да спре или да прекрати 

задълженията си по настоящия Договор; и 

(c) each of them shall use its reasonable endeavours 

to minimise and mitigate the consequences of a 

Change in Law on the performance of its 

obligations under this Agreement. 

(в) всяка от тях полага оправдани усилия за 

свеждане до минимум и ограничаване на 

влиянието на Промените в законодателството 

върху изпълнението на задълженията ѝ по 

настоящия Договор. 

§17. § 17. 
Suspension Временно спиране 

In addition to any other rights or remedies available to a 

Party ("Non-Defaulting Party"), should a Party default 

on any payment that is due under this Agreement, or 

should it or its Credit Support Provider fail to provide, 

replace or increase the amount of any Performance 

Assurance required pursuant to this Agreement or any 

Credit Support Document (in both cases, such Party being 

the "Defaulting Party"), the Non-Defaulting Party shall 

be entitled, no earlier than three (3) Business Days after 

sending a written notice to the Defaulting Party to 

immediately cease: 

В допълнение към другите права или средства за 

защита на разположение на Страна („Изправна 
страна“), ако някоя от Страните не извърши плащане, 

което е дължимо по настоящия Договор, или ако тя или 

неин Доставчик на кредитна помощ не осигури, замести 

или увеличи сумата на Гаранция за изпълнение, 

изисквана съгласно настоящия Договор или Документ 

за кредитна помощ (и в двата случая тази Страна е 

„Неизправната страна“), Изправната страна има 

право, не по-рано от три (3) Работни дни, след като 

изпрати писмено известие до Неизправната страна, 

незабавно да спре: 
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(a) if "Physical Settlement" is specified as applying 

in Section A of Part I (Individual Terms), further 

deliveries of electricity; and/or 

(a) Ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) е определен като приложим 

„Физически сетълмент“, по-нататъшните 

доставки на електрическа енергия; и/или 

(b) if "Physical Settlement" or "Financial 
Settlement" is specified as applying in Section A 

of Part I (Individual Terms), further Deliveries of 

Certificates (and be suspended from its 

underlying delivery or Delivery obligations), 

(б) Ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) е определен като приложим 

„Физически сетълмент“ или „Финансов 
сетълмент“, по-нататъшните Доставки на 

Сертификати (и да бъде освободена временно 

от Доставка или свързаните с това задължения 

за Доставка), 

under this Agreement until such time as the Non-

Defaulting Party has received either the required collateral 

or full payment (including all applicable default interest 

and expenses) of all outstanding amounts owed to the 

Non-Defaulting Party. 

по настоящия Договор, докато Изправната страна 

получи или поисканото обезпечение, или плащане в 

пълен размер (включително приложимата лихва за 

забава и разноски) на всички неизплатени, дължими на 

Изправната страна суми. 

§18. § 18. 
Term and Termination Rights Срок и права при прекратяване 

1. Term: This Agreement shall come into force as of the 

Effective Date. It may be terminated in accordance 

with § 18.2 (Expiration Date), § 18.3 (Termination for 
Material Reason), § 18.4 (Automatic Termination) or 

§ 18.5 (Definition of Material Reason). 

1. Срок: Настоящият Договор е в сила от Датата на 

влизане в сила. Той може да бъде прекратен в 

съответствие с § 18.2 (Дата на изтичане на срока), 

§ 18.3 (Прекратяване поради значима причина) § 

18.4 (Автоматично прекратяване) или § 18.5 

(Определение за значима причина). 

2. Expiration Date: This Agreement will terminate on 

the Expiration Date as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), unless extended by written 

agreement of the Parties ("Ordinary Termination"). 

This Agreement shall remain legally binding on the 

Parties until, but only in respect of, all rights and 

obligations already created or existing under this 

Agreement prior to the date of the Ordinary 

Termination are fully performed by both Parties. 

2. Дата на изтичане на срока: Настоящият Договор 

се прекратява на Датата на изтичане на срока, както 

е определено в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), освен ако не бъде продължен с писмена 

договореност на Страните („Обикновено 
прекратяване“). Настоящият Договор остава 

правно обвързващ за Страните докато – но само по 

отношение на тях – всички права и задължения, 

които са вече възникнали или съществуващи по 

Договора преди датата на Обикновеното 

прекратяване, бъдат изцяло изпълнени и от двете 

Страни. 
3. Termination for Material Reason: 3. Прекратяване поради Значима причина: 

(a) Subject to the provisions of a Direct Agreement 

(if any), if a Material Reason (as defined in § 18.5 

(Definition of Material Reason)) with respect to 

a Party has occurred and is continuing, the other 

Party (the "Terminating Party") may terminate 

this Agreement ("Early Termination") by 

giving the other Party notice. A notice of Early 

Termination may be given by telephone, 

provided that that notice is confirmed in writing 

within two (2) Business Days. 

(a) При спазване на разпоредбите на Директен 

договор (ако има такъв), ако по отношение на 

Страна възникне или продължава да 

съществува Значима причина (съгласно 

посоченото в § 18.5 (Определение за значима 
причина)), другата Страна („Прекратяващата 
страна“) може да прекрати настоящия Договор 

(„Предсрочно прекратяване“) с известие до 

първата. Известието за предсрочно 

прекратяване може да се отправи по телефон, 

при условието да бъде потвърдено в писмен вид 

в рамките на 2 (два) Работни дни. 

(b) A notice of Early Termination shall specify the 

relevant Material Reason for the Early 

Termination and shall designate a day as an early 

termination date ("Early Termination Date"). 

The Early Termination Date may not be earlier 

than the day the notice is deemed to have been 

(б) Известието за предсрочно прекратяване 

посочва съответната Значима причина за 

Предсрочно прекратяване и определя деня, 

който да се явява дата на предсрочно 

прекратяване („Дата на предсрочно 
прекратяване“). Датата на предсрочно 
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received under this Agreement nor later than 

twenty (20) days after such day. With effect from 

the Early Termination Date all further payments 

and performance in respect of this Agreement 

shall be released (and not merely suspended) and 

existing duties and obligations of the Parties shall 

be replaced by the obligation of one Party to pay 

to the other Party the Termination Amount in 

accordance with § 19.1 (Calculation of the 
Termination Amount). If specified as applying in 

Section B of Part I (Individual Terms), the 

Termination Amount shall not be payable as a 

result of an event of Force Majeure which occurs 

in accordance with § 18.5(d) (Long Term Force 
Majeure). 

прекратяване не може да бъде по-ранна от деня, 

в който известието се счита, че е получено 

съгласно настоящия Договор, нито пък по-

късна от 20 (двадесет) дни след този ден. 

Считано от Датата на предсрочно 

прекратяване, всички по-нататъшни плащания 

и изпълнение по отношение на настоящия 

Договор се прекратяват (а не само спират 

временно), а съществуващите ангажименти и 

задължения на Страните се заместват от 

задължението на едната от тях да плати на 

другата Сумата при прекратяване, изчислена в 

съответствие с § 19.1 (Изчисляване на сумата 
при прекратяване). Ако е определена като 

приложима в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), Сумата при 

прекратяване не се дължи в резултат на събитие 

на Непреодолима сила, което настъпва 

съгласно § 18.5(г) (Дълготрайно събитие на 
Непреодолима сила). 

(c) If notice designating an Early Termination Date 

is given, the Early Termination Date shall occur 

on the date so designated even if the applicable 

Material Reason is no longer continuing. On or 

as soon as reasonably practicable after the Early 

Termination Date, the Terminating Party shall 

calculate in a commercially reasonable manner 

and shall notify the other Party of the 

Termination Amount (if any) to be received or 

paid by it. 

(в) Ако е дадено предизвестие относно Датата на 

предсрочно прекратяване, същата настъпва в 

определения ден, дори ако съответната 

Значима причина вече не съществува. На или 

възможно най-скоро след Датата на предсрочно 

прекратяване Прекратяващата страна 

изчислява по обоснован за търговската 

практика начин и уведомява другата Страна 

относно Сумата при прекратяване (ако има 

такава), която тя трябва да получи или плати. 

(d) The Termination Amount shall be payable by the 

relevant Party to the other Party within ten (10) 

Business Days of its notification by the 

Terminating Party. 

(г) Сумата при прекратяване е дължима от 

съответната Страна на другата в срок от десет 

(10) Работни дни от съобщаването ѝ от 

Прекратяващата страна. 

(e) In calculating the Termination Amount, the 

Terminating Party may take into account any 

Performance Assurance or credit support 

available pursuant to this Agreement or any 

Credit Support Document. 

(д) При изчисляването на Сумата при 

прекратяване Прекратяващата страна може да 

отчете наличието на Гаранция за изпълнение 

или на кредитна помощ в съответствие с 

настоящия Договор, както и друг Документ за 

кредитна помощ. 

(f) The right to designate an Early Termination Date 

under this § 18.3 is in addition to any other 

remedies available under this Agreement or 

Applicable Law. 

(е) Правото за определяне на Дата на предсрочно 

прекратяване по настоящия § 18.3 е в 

допълнение към всички други средства за 

защита, налице по настоящия Договор или 

съгласно Приложимото право. 
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4. Automatic Termination: If this § 18.4 is 

specified as applying in Section B of Part I 

(Individual Terms) to a Party, and upon the 

occurrence of a Material Reason described in § 

18.5(b) (Winding-up/Insolvency Attachment), the 

Terminating Party need not send that Party any 

notice of the designation of an Early Termination 

Date and the Early Termination Date in such 

event shall be as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms). Except as provided in this § 

18.4, Early Termination by virtue of operation of 

Automatic Termination shall be as provided in § 

18.3 (Termination for Material Reason). 

4. Автоматично прекратяване: Ако настоящият 

§ 18.4 е определен като приложим в Раздел „Б“ 

от Част I (Индивидуални условия) за Страна и 

при настъпване на Значима причина съгласно § 

18.5(б) 

(Ликвидация/Несъстоятелност/Обезпечителн
и мерки), Прекратяващата страна не трябва да 

изпраща на тази Страна предизвестие за 

определяне на Дата на предсрочно 

прекратяване, а тази дата е както е определена 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия). 

Освен както е предвидено в настоящия § 18.4, 

Предсрочно прекратяване по силата на 

Автоматично прекратяване настъпва съгласно 

предвиденото в § 18.3 (Прекратяване поради 
значима причина). 

5. Definition of Material Reason: Subject to the 

provisions of a Direct Agreement (if any), this 

Agreement may be terminated at any time for one or 

more of the following reasons (each, a "Material 
Reason"): 

5. Определение за значима причина: При спазване 

на разпоредбите на Директен договор (ако има 

такъв), настоящият Договор може да се прекрати по 

всяко време по една или няколко от следните 

причини (всяка от които се явява „Значима 
причина“): 

(a) Non Performance: The failure of a Party or its 

Credit Support Provider, when required, to make 

a payment, to deliver any Performance Assurance 

or to perform any other material obligation (other 

than when such obligation is released pursuant to 

§ 15 (Non-Performance Due to Force Majeure)): 

(a) Неизпълнение: Неплащане от Страна или неин 

Доставчик на кредитна помощ, когато това се 

изисква от тях, както и непредоставяне на 

Гаранция за изпълнение или неизпълнение на 

друго съществено задължение (освен ако не 

бъде освободена от него съгласно § 15 

(Неизпълнение поради Непреодолима сила)): 

(i) under this Agreement; provided that in the 

case of a failure to pay, such failure is not 

cured within five (5) Business Days of a 

written demand, or, in the case of any other 

failure of performance, such failure is not 

cured within twenty (20) Business Days of 

a written demand; 

(i) по настоящия Договор; при положение че 

в случай на неплащане, то не бъде 

осъществено в рамките на пет (5) Работни 

дни от отправянето на писмено искане 

или, в случай на друго неизпълнение, то не 

бъде поправено в рамките на двадесет (20) 

Работни дни от отправянето на писмено 

искане; 

(ii) under any Credit Support Document (after 

giving effect to any applicable notice or 

grace period thereunder); or 

(ii) по Документ за кредитна помощ (след 

настъпване на действието на приложимото 

по него предизвестие или гратисен 

период); или 

(iii) under any Performance Assurance in 

accordance with § 26 (Performance 
Assurance). 

(iii) по Гаранция за изпълнение в съответствие 

с § 26 (Гаранция за изпълнение). 

(b) Winding-up/Insolvency/Attachment: A Party 

or its Credit Support Provider: 

(б)Ликвидация/Несъстоятелност/Обезпечителни 
мерки: Страна или неин Доставчик на 

кредитна помощ: 

(i) is dissolved (other than pursuant to a 

consolidation, amalgamation or merger); 

(i) бъде прекратена (освен в случай на 

окрупняване, сливане или вливане); 

(ii) becomes insolvent or is unable to pay its 

debts or fails or admits in writing its 

inability generally to pay its debts as they 

become due; 

(ii) бъде обявена в несъстоятелност или не е в 

състояние да посреща плащанията по свои 

задължения или не плаща, или писмено 

признае своята невъзможност общо да 

изплаща своите задължения при 

настъпване на изискуемостта им; 

(iii) makes a general assignment, arrangement or 

composition with or for the benefit of its 

(iii) направи общо прехвърляне, постигне 

споразумение или състави оздравителен 
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creditors; план със или в полза на своите кредитори; 

(iv) institutes or has instituted against it a 

proceeding seeking a judgement of 

insolvency or bankruptcy or any other relief 

under any bankruptcy or insolvency law or 

other similar law affecting creditors' rights, 

or a petition is presented for its winding-up 

or liquidation and, if specified as applying 

in Section B of Part I (Individual Terms), is 

not withdrawn, dismissed, discharged, 

stayed or restrained within such period 

specified; 

(iv) образува или срещу нея бъде образувано 

производство с цел постановяване на 

съдебно решение за обявяване на 

неплатежоспособност или 

несъстоятелност или за друга форма на 

обезвреда по законите, уреждащи 

неплатежоспособността и 

несъстоятелността или сходни на тях 

закони, които влияят върху правата на 

кредиторите, или бъде подадена молба за 

нейното прекратяване или ликвидация и, 

ако е определено като приложимо в Раздел 

„Б“ от Част I (Индивидуални условия), тя не 

бъде оттеглена, отхвърлена, оставена без 

движение, спряна или ходът ѝ не бъде 

възпрепятстван в така посочения срок; 

(v) has a resolution passed for its winding-up, 

official management or liquidation (other 

than pursuant to a consolidation, 

amalgamation or merger); 

(v) има прието решение за нейното 

прекратяване, служебно управление или 

ликвидация (освен в случай на 

окрупняване, вливане или сливане); 

(vi) seeks or becomes subject to the appointment 

of an administrator, provisional liquidator, 

conservator, receiver, trustee, custodian or 

other similar official for it or for all or 

substantially all its assets; 

(vi) поиска или ѝ бъде наложено назначаване 

на управител, временен ликвидатор, 

администратор, синдик, попечител, 

надзорник или друго подобно длъжностно 

лице по отношение на нея или всички или 

в основни линии на всички нейни активи; 

(vii) has a secured party take possession of all or 

substantially all its assets or has a distress, 

execution, attachment, sequestration or 

other legal process levied, enforced or sued 

on or against all or substantially all its 

assets; 

(vii) обезпечено лице получи владението на 

всички или в основни линии на всички 

нейни активи, или поиска или получи 

запор, възбрана, изпълнение, публична 

продан или друго процесуално средство по 

отношение на или срещу всички или в 

основни линии всички нейни активи; 

(viii) causes or is subject to any event with respect 

to it, which, under the Applicable Law of 

any jurisdiction, has an analogous effect to 

any of the events specified in clauses (i) to 

(vii) (inclusive); or 

(viii) предизвика или стане обект на действие по 

отношение на нея, което съгласно 

Приложимото право в която и да е държава 

има аналогични последици на някое от 

действията, упоменати в т. (i) до т. (vii) 

(включително); или 

(ix) takes any action in furtherance of, or 

indicating its consent to, approval of, or 

acquiescence in, any of the acts referred to 

in this § 18.5(b), 

(ix) предприеме действие, насочено към или 

показващо съгласие, одобрение или липса 

на възражения за някое от действията, 

упоменати в настоящия § 18.5(б), 

provided that, in the case of a Credit Support Provider, 

such Credit Support Provider has not been replaced within 

five (5) Business Days of the occurrence of the events 

listed in (i) to (ix) (inclusive). 

при условие, че в случай на Доставчик на кредитна 

помощ, същият не бъде заменен в срок от пет (5) 

Работни дни след настъпване на събитията, изброени в 

т. (i) до т. (ix) (включително). 

(c) Failure to Deliver or Accept: If specified as 

applying in Section B of Part I (Individual 
Terms), the failure of a Party to comply with its 

obligation to deliver or accept electricity (if 

"Physical Settlement" is specified as applying in 

Section A of Part I (Individual Terms)) or 

Certificates, and such failure is not cured within 

twenty (20) Business Days of a written demand, 

in both cases unless such obligation is released 

(в) Недоставяне или неприемане: Ако е 

определено като приложимо в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия), пропускът на 

Страна да изпълни задължението си да достави 

или приеме електрическа енергия (ако в Раздел 

„А“ от Част I (Индивидуални условия) като 

приложим е определен „Физически 
сетълмент“) или Сертификати и този пропуск 

не е отстранен до двадесет (20) Работни дни от 
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due to an event of Force Majeure. писмено поискване – и в двата случая, освен 

ако не е налице освобождаване от подобно 

задължение поради събитие на Непреодолима 

сила. 

(d) Long Term Force Majeure: An event of Force 

Majeure affecting one or both Parties for more 

than twelve (12) consecutive months. 

(г) Дълготрайно събитие на Непреодолима 
сила: Събитие на Непреодолима сила, което 

влияе на едната или и на двете Страни повече 

от дванадесет (12) последователни месеца. 

(e) Representation or Warranty: A representation 

or warranty when made or repeated or deemed to 

have been made or repeated by a Party to this 

Agreement or by its Credit Support Provider in a 

Credit Support Document proves to have been 

incorrect or misleading in any material respect 

when made or repeated or deemed to have been 

made or repeated, and such failure is not cured 

within twenty (20) Business Days of a written 

demand. 

(д) Заявление или гаранция: За заявление или 

гаранция, когато се правят или подновяват или 

се считат за направени или подновени от 

Страна по настоящия Договор или от неин 

Доставчик на кредитна помощ в Документ за 

кредитна помощ, се докаже, че са неточни или 

подвеждащи в съществено отношение към 

момента, когато са направени или подновени, 

или се счита, че са били направени или 

подновени, и този пропуск не е отстранен до 

двадесет (20) Работни дни от писмено 

поискване. 

(f) Other Material Reasons: Any other additional 

Material Reasons as specified in Section B of 

Part I (Individual Terms). 

(е) Други значими причини: Други 

допълнителни Значими причини, както са 

посочени в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия). 

The above Material Reasons shall constitute the exclusive 

reasons for Early Termination under this § 18. 

Посочените по-горе Значими причини съставляват 

единствените основания за Предсрочно прекратяване 

по настоящия§ 18. 

§19. § 19. 
Calculation of the Termination Amount Изчисляване на сумата при прекратяване 

1. Termination Amount: The Terminating Party shall 

calculate the Termination Amount to be paid by the 

other Party in accordance with § 18.3 (Termination for 
Material Reasons) and § 18.4 (Automatic 
Termination) by in accordance with this § 19. 

1. Сума при прекратяване: Прекратяващата страна 

изчислява Сумата при прекратяване, която другата 

Страна следва да плати, в съответствие с § 18.3 

(Прекратяване поради значима причина) и § 18.4 

(Автоматично прекратяване) и в съответствие с 

настоящия § 19. 

2. Mark-to-Market Termination Amount: If this § 

19.2 is specified as applying in Section B of Part I 

(Individual Terms) to either the Seller or the Buyer, 

the following shall apply: 

2. Сума при прекратяване след пазарна преоценка: 
Ако този § 19.2 е определен като приложим в Раздел 

„Б“ от Част I (Индивидуални условия) – било то към 

Продавача или към Купувача – важи следното: 

(a) The "Termination Amount" shall be the Gains 

less the aggregate of the Losses and Costs which 

the Terminating Party incurs as a result of the 

termination of the Agreement. For the purpose of 

this provision: 

(a) „Сумата при прекратяване“ представлява 

Печалбите минус сбора на Загубите и 

Разноските, които търпи Прекратяващата 

страна в резултат от прекратяването на 

Договора. По смисъла на настоящата 

разпоредба: 

(i) "Costs" means brokerage fees, 

commissions and other third party costs and 

expenses reasonably incurred by the 

Terminating Party either in terminating any 

arrangement pursuant to which it has 

hedged its obligation or entering into new 

arrangements which replace the terminated 

Agreement and all reasonable legal fees, 

costs and expenses incurred by the 

Terminating Party in connection with its 

(i) „Разноски“ означава такси за 

посредничество, комисионни 

възнаграждения и други разноски и 

разходи за трети страни, поети от 

Прекратяващата страна или при 

прекратяване на договореност, съгласно 

която е хеджирала свое задължение или за 

постигането на нова договореност, която 

замества прекратения Договор, както и 

всички оправдани правни разноски, 
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termination of the Agreement; хонорари и такси, платени от 

Прекратяващата страна във връзка с 

прекратяването от нейна страна на 

Договора; 

(ii) "Gains" means an amount equal to the 

present value of the economic benefit to the 

Terminating Party, if any (exclusive of 

Costs), resulting from the termination of the 

Agreement, determined in a commercially 

reasonable manner; and 

(ii) „Печалби“ означава сума, равна на 

сегашната стойност на стопанската полза 

за Прекратяващата страна, ако има такава 

(с изключение на Разноските), получена в 

резултат от прекратяването на Договора, 

определена по обоснован в търговската 

практика начин; и 

(iii) "Losses" means an amount equal to the 

present value of the economic loss to the 

Terminating Party, if any (exclusive of 

Costs), resulting from its termination of the 

Agreement, determined in a commercially 

reasonable manner. 

(iii) „Загуби“ означава сума, равна на 

сегашната стойност на стопанската загуба 

за Прекратяващата страна, ако има такава 

(с изключение на Разноските), получена в 

резултат от прекратяването на Договора 

от нейна страна, определена по обоснован 

в търговската практика начин. 

(b) In calculating the Termination Amount, the 

Terminating Party shall calculate its Gains and 

Losses as at the Early Termination Date, without 

being required to enter into any replacement 

transactions, or, if such date is not reasonably 

practicable, at the earliest date after the Early 

Termination Date. 

(б) При изчисляване на Сумата при прекратяване 

Прекратяващата страна определя своите 

Печалби и Загуби към Датата на предсрочно 

прекратяване, без от нея да се изисква да 

сключи заместващи сделки или, ако въпросната 

дата не е реално осъществима, към най-ранна 

дата след Датата на предсрочно прекратяване. 

3. Outstanding Debt Termination Amount: If this § 

19.3 is specified as applying in Section B of Part I 

(Individual Terms) to the Seller only, the following 

shall apply: 

3. Сума при прекратяване за непогасен дълг: Ако 

този § 19.3 е определен в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) като приложим само към 

Продавача, важи следното: 
(a) The "Termination Amount" means an amount 

that the Seller reasonably determines in good 

faith, subject to § 20 (Insurance) and § 21 

(Limitation of Liability), to be its total losses 

calculated as the sum of: 

(a) „Сумата при прекратяване“ означава сума, 

която Продавачът обосновано и добросъвестно 

определи, при спазване на § 20 (Застраховка) и 

§ 21 (Ограничаване на отговорността), като 

съвкупността от неговите загуби, изчислена 

като сбор от: 

(i) all applicable debt and interest repayments 

to the Senior Lenders together with all 

relevant costs and expenses; plus 

(i) всички относими погасителни вноски във 

връзка с главници и лихви към 

Приоритетните кредитори заедно с всички 

относими разходи и разноски; плюс 
(ii) an amount (never less than zero (0)) equal to 

the aggregate of: 

(ii) сума (която не може да бъде по-малка от 

нула (0)), равна на сбора от: 

(I) the depreciated equity amount 

contributed by each shareholder of 

the Seller until the termination 

date; and 

(I) амортизираната сума на 

собствения капитал, внесен от 

всеки акционер в Продавача, до 

датата на прекратяване; и 

(II) an amount equal to the rate of 

return per annum on the equity 

amount contributed by the 

shareholders of the Seller, 

compounded annually from the 

calculation date until the third (3rd) 

anniversary of the termination 

date, 

(II) сума, равна на годишния процент 

на възвръщаемост върху сумата 

на собствения капитал, внесен от 

всеки акционер в Продавача, 

капитализирана ежегодно от 

датата на изчисляване до третата 

(3-тата) годишнина от датата на 

прекратяване, 

taking into account any dividends (or 

other distributions) paid by Seller to the 

its shareholders between the Effective 

Date and the termination date; plus 

вземайки предвид всички дивиденти 

(или други доходи), платени от 

Продавача на неговите акционери 

между Датата на влизане в сила и 
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датата на прекратяване; плюс 

(iii) termination costs, if any; minus (iii) разходите по прекратяването, ако има 
такива; минус 

(iv) any insurance proceeds prior to the 

termination date by Seller and not spent on 

restoration of the generation units; minus 

(iv) постъпления от застраховки преди датата 

на прекратяване от Продавача, които не са 

изразходвани за възстановяване на 

производствените активи; минус 
(v) the aggregate amount of cash held by or on 

behalf of Seller over which the Senior 

Lenders do have a first ranking priority 

charge as of the termination date, including 

cash on hand and the credit balance of any 

such deposit, money market, reserve or 

securities accounts. 

(v) общия сбор на наличността, държана от 

или от името на Продавача, върху която 

Приоритетните кредитори държат първи 

по ред залог към датата на прекратяване, в 

т.ч. пари в наличност и кредитни салда по 

влогове и депозитни сметки за паричния 

пазар, резерви или ценни книжа. 

(b) Upon payment of the Termination Amount, the 

Seller shall transfer to the Buyer full ownership 

of and title to the Facility, and Seller shall to do 

everything to give full effect to the transfer so 

that the Buyer may fully operate the Facility, 

including but not limited to supporting the Buyer 

with the transfer of any licences or consents, and 

assigning all necessary agreements in favour of 

the Buyer. 

(б) При изплащането на Сумата при прекратяване 

Продавачът прехвърля на Купувача пълната 

собственост и права върху Съоръжението и 

Продавачът прави всичко, за да влезе 

прехвърлянето в пълна сила, така че Купувачът 

да може пълноценно да експлоатира 

Съоръжението, в т.ч., но не ограничено до, 

съдействие на Купувача при прехвърлянето на 

лицензи или съгласия и прехвърляне на всички 

необходими договори в полза на Купувача. 

4. Alternative Termination Amount:  If this § 19.4 is 

specified as applying in Section B of Part I (Individual 
Terms) to either the Seller or the Buyer, the 

"Termination Amount" shall be calculated as 

specified in Section B of Part I (Individual Terms). 

4. Алтернативна сума при прекратяване:  Ако този 

§ 19.4 е определен като приложим в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия) – било то към 

Продавача или към Купувача – „Сумата при 
прекратяване“ се изчислява, както е посочено в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия). 
5. Termination Amount Payment: The Terminating 

Party: 

5. Изплащане на Сумата при прекратяване: 
Прекратяващата страна: 

(a) shall notify the other Party of the Termination 

Amount including detailed support for the 

Termination Amount calculation; 

(a) уведомява другата Страна за Сумата при 

прекратяване, включвайки подробна обосновка 

на нейното изчисление; 

(b) shall not be required to enter into a replacement 

agreement in order to determine the Termination 

Amount; and 

(б) не е длъжна да сключва заместващ договор, за 

да определи Сумата при прекратяване; и 

(c) shall pay to the other Party the Termination 

Amount within the period of time after the 

Termination Date as specified in Section B of 

Part I (Individual Terms), 

(в) изплаща на другата Страна Сумата при 

прекратяване в срок след Датата на 

прекратяване, както е определено в Раздел „Б“ 

от Част I (Индивидуални условия), 

whereby § 22.5 (Disputed Amounts) shall apply to the 

payment of the Termination Amount. 

при което § 22.5 (Оспорвани суми) е приложим към 

изплащането на Сумата при прекратяване. 

§20. § 20. 
Insurance Застраховка 
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1. Maintenance of Insurance: This § 20.1 shall apply 

unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), the Seller shall, not later than the 

commencement of the Total Supply Period and for the 

duration of this Agreement, maintain in force (or 

procure that these are maintained in force) with a 

reputable insurer such insurance policies as would be 

considered appropriate and adequate in accordance 

with Good Industry Practice. This shall be done 

having regard to the Seller's obligations under this 

Agreement and such insurance cover shall be not less 

than the amount specified in Section B of Part I 

(Individual Terms). The Seller shall, upon reasonable 

notice, promptly produce to the Buyer evidence (by 

way of cover notes) of such insurance. 

1. Поддържане на застраховка: Настоящият § 20.1 е 

приложим, освен ако в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) не е посочено друго. 

Продавачът е длъжен, не по-късно от началото на 

Общия период на доставка и през срока на 

настоящия Договор, да поддържа в сила (или да 

уреди да бъдат поддържани в сила) при утвърден 

застраховател такива застрахователни полици, 

каквито бъдат сметнати за подходящи и достатъчни 

в съответствие с Добрата практика в бранша. Това 

се прави, имайки предвид задълженията на 

Продавача по настоящия Договор, и въпросното 

застрахователно покритие е не по-малко от сумата, 

посочена в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия). Продавачът е длъжен, след оправдано 

предизвестие, без отлагане да представи на 

Купувача доказателства (под формата на 

застрахователни полици) за подобна застраховка. 
2. Notification of Damages:  The Seller shall, where 

damage is caused to the Facility as a consequence of a 

matter required to be insured under § 20.1 

(Maintenance of Insurance), as soon as reasonably 

practicable notify the Buyer of such damage and such 

remedial action as the Seller proposes to take. 

2. Известие за щети:  Продавачът е длъжен, ако на 

Съоръжението са причинени щети в резултат от 

причина, която се изисква да бъде застрахована 

съгласно § 20.1 (Поддържане на застраховка), при 

първа възможност да уведоми Купувача за щетите и 

за действията за отстраняването им, които 

Продавачът предлага да бъдат предприети. 

§21. § 21. 
Limitation of Liability Ограничаване на отговорността 

1. Application: This § 21 shall apply unless otherwise 

specified in Section B of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимост:  Настоящият § 21 е приложим, освен 

ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) не 

е посочено друго. 

2. Exclusion of Liability: Subject to § 21.3 

(Consequential Damage and Limitation of Liability) 

and § 21.4 (Intentional Default, Fraud and 
Fundamental Rights) and except in respect of any 

amounts payable under § 7.5 (Reimbursement of 
External Costs), § 12 (Remedies for Failure to Deliver 
and Accept Electricity), § 13 (Remedies for Failure to 
Deliver and Accept Certificates) or § 18.3 

(Termination for Material Reason), a Party and its 

employees, officers, contractors and/or agents, are not 

liable to the other Party for any loss, cost, expense or 

damages ("Damages") (including, without limitation, 

any liability due to the irregularities in the supply of 

electricity or Certificates under this Agreement) 

incurred by the other Party under or in connection with 

this Agreement, except where such Damages are due 

to gross negligence, intentional default or fraud of a 

Party or its employees, officers, contractors and/or 

agents used by such Party in performing its obligations 

under this Agreement. 

2. Изключване на отговорността: При спазване на § 

21.3 (Косвени вреди и ограничаване на 
отговорността) и § 21.4 (Умишлено неизпълнение, 
измама и основни права) и освен по отношение на 

суми, изискуеми съгласно § 7.5 (Възстановяване на 
външни разходи), § 12 (Обезвреда при неизпълнение 
на задължение за доставка и приемане на 
електрическа енергия), § 13 (Обезвреда при 
неизпълнение на задължения за Доставка и 
приемане на Сертификати) или § 18.3 

(Прекратяване поради значима причина), Страна и 

нейни служители, длъжностни лица, изпълнители 

и/или представители не отговарят пред другата 

Страна за загуби, разходи, разноски или вреди 

(„Вреди“) (включително, без ограничение, 

отговорност при нередности в доставката на 

електрическа енергия или Сертификати по 

настоящия Договор), претърпени от другата Страна 

по или във връзка с настоящия Договор, освен 

когато такива Вреди се дължат на груба небрежност, 

умишлено неизпълнение или измама на Страна или 

нейни служители, длъжностни лица, изпълнители 

и/или представители, които тази Страна ползва при 

изпълнение на своите задължения по настоящия 

Договор. 
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3. Consequential Damage and Limitation of Liability: 
Subject to § 21.4 (Intentional Default, Fraud and 
Fundamental Rights) and save in case of application 

of § 12.1 (Failure to Deliver Electricity), § 12.4 

(Failure to Accept Electricity), § 13.1 (Failure to 
Deliver Certificates), § 13.3 (Failure to Accept 
Certificates) and § 19.1 (Calculation of the 
Termination Amount), the liability of a Party under or 

in connection with this Agreement: 

3. Косвени вреди и ограничаване на отговорността: 
При спазване на § 21.4 (Умишлено неизпълнение, 
измама и основни права) и освен в случаите на 

приложимост на § 12.1 (Недоставяне на 
електрическа енергия), § 12.4 (Неприемане на 
електрическа енергия), § 13.1 (Недоставяне на 
Сертификати), § 13.3 (Неприемане на 
Сертификати) и § 19.1 (Изчисляване на Сумата при 
прекратяване), отговорността на Страна по или във 

връзка с настоящия Договор: 

(a) does not include liability for any indirect and/or 

consequential Damages, including, without 

limitation, loss of profit, goodwill, business 

opportunity or anticipated saving; and 

(a) не включва отговорност за непреки и/или 

косвени Вреди, включително, без изброяването 

да е изчерпателно, пропуснати ползи, 

възможности, стопански шансове или очаквани 

спестявания; и 

(b) is limited to an amount equal to the maximum 

aggregate liability of a Party to the other arising 

from any tort (including negligence), breach of 

contract, breach of statutory duty or other 

liability under or in connection with this 

Agreement (including any liability to pay the 

Termination Amount), but always subject to § 

21.4 (Intentional Default, Fraud and 
Fundamental Rights) shall not exceed the amount 

specified in Section B of Part I (Individual 
Terms), provided that such limitation shall not 

apply to payments under § 12 (Remedies for 
Failure to Deliver and Accept Electricity), § 13 

(Remedies for Failure to Deliver and Accept 
Certificates) and § 19 (Calculation of the 
Termination Amount). 

(б) е ограничена до сума, равна на максималната 

обща отговорност на Страна към другата, 

произтичаща от непозволено увреждане (в т.ч. 

небрежност), нарушение на договор, 

неизпълнение на законово задължение или 

друга отговорност по или във връзка с 

настоящия Договор (в т.ч. отговорност за 

плащане на Сумата при прекратяване), но 

винаги при съобразяване на § 21.4 (Умишлено 
неизпълнение, измама и основни права), не 

превишава сумата, посочена в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия), при условие, че 

това ограничение не е приложимо към 

плащания съгласно § 12 (Обезвреда при 
неизпълнение на задължение за доставка и 
приемане на електрическа енергия), § 13 

(Обезвреда при неизпълнение на задължения за 
Доставка и приемане на Сертификати) и § 19 
(Изчисляване на Сумата при прекратяване). 

4. Intentional Default, Fraud and Fundamental 
Rights:  Unless otherwise specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), nothing in this Agreement operates to 

exclude or limit a Party's liability for: 

4. Умишлено неизпълнение, измама и основни 
права:  Освен ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия) не е определено друго, нищо от настоящия 

Договор няма за резултат изключване или ограничаване 

на отговорността на Страна за: 
(a) intentional default; (a) умишлено неизпълнение; 

(b) fraud; (б) измама; 

(c) any action which endangers the fundamental 

legal rights of a Party or which violates a Party's 

fundamental contractual obligations; or 

(в) действия, които застрашават основните 

законни права на Страна или нарушават 

основните ѝ договорни задължения; или 

(d) any other matter in respect of which liability 

cannot be lawfully excluded. 

(г) други въпроси, за които отговорност не може 

да бъде законосъобразно изключена. 

5. Duty to Mitigate Losses: For the avoidance of doubt, 

and subject to Applicable Law, each Party agrees that it 

has a duty to mitigate its Damages and covenants that it 

will use all reasonable endeavours efforts to minimise any 

Damages it may incur under or in connection with this 

Agreement. 

5. Задължение за ограничаване на загубите: С цел 

избягване на съмнение и при спазване на Приложимото 

право, всяка Страна се съгласява, че има задължение да 

ограничава своите Вреди и приема, че ще полага всички 

оправдани усилия за свеждане до минимум на Вредите, 

които може да претърпи по или във връзка с настоящия 

Договор. 
6. Indemnity: If this § 21.6 is specified as applying in 

Section B of Part I (Individual Terms), the following shall 

apply: 

6. Обезщетение: Ако този § 21.6 е определен като 

приложим в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), важи следното: 
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(a) Indemnity: Each Party shall indemnify and hold 

harmless the other Party and its Affiliates 

together with such Party and its Affiliates' 

officers, agents, employees and contractors (each 

an "Indemnified Person"), from and against all 

liability for: 

(a) Обезщетение: Всяка от Страните обезщетява и 

предпазва другата Страна и нейните Свързани 

лица, както и длъжностните лица, 

представителите, служителите и 

изпълнителите на другата Страна и нейните 

Свързани лица (всяка от тях – „Обезщетено 
лице“), за и от всякаква отговорност при: 

(i) third party claims for death or personal 

injury of such third party; 

(i) претенции на трети страни във връзка със 

смърт или телесна повреда на третата 

страна; 

(ii) third party claims for loss of or physical 

damage to property belonging to such third 

party; or 

(ii) претенции на трети страни във връзка със 

загуба или физическо увреждане на 

имущество, принадлежащо на третата 

страна; или 

(iii) third party legal, equitable, arbitral or 

comparable actions, claims, demands, 

costs, charges and expenses and awards 

(including third party or relevant Buyer 

expenses on an indemnity basis), 

(iii) искове, претенции, молби, разходи, такси 

и разноски и отсъждания от/в полза на 

трети страни от областта на правото, 

правото на справедливостта, арбитража 

или други подобни на тях (в т.ч. разходи 

на трети Страни и на съответния Купувач 

на възмездна основа), 

arising from or in connection with the construction 

and/or operation of the Facility. 

произтичащи от или във връзка с изграждането 

и/или експлоатацията на Съоръжението. 

(b) Exclusion: (б) Изключение: 
(i) The Seller shall not be responsible for or 

obliged to indemnify the Buyer or any 

Indemnified Person against any claim for 

injury, loss, damage, cost and expense 

which arises as a direct result of the breach 

of statutory duty, tort (including 

negligence) or wilful misconduct of the 

Buyer or by the breach by the Buyer of its 

obligations under this Agreement. 

(i) Продавачът не е отговорен или задължен 

да обезщети Купувача или Обезщетено 

лице за претенции за телесни повреди, 

загуби, вреди, разходи и разноски, които 

са пряк резултат от неизпълнение на 

законово задължение, непозволено 

увреждане (в т.ч. небрежност) или 

умишлено неправомерно поведение на 

Купувача, или от неизпълнение от същия 

на задълженията му по настоящия 

Договор. 

(ii) The Buyer shall not be responsible for or 

obliged to indemnify the Seller or any 

Indemnified Person against any claim for 

injury, loss, damage, cost and expense 

which arises as a direct result of the breach 

of statutory duty, tort (including 

negligence) or wilful misconduct of the 

Seller or by the breach by the Seller of its 

obligations under this Agreement. 

(ii) Купувачът не е отговорен или задължен да 

обезщети Продавача или Обезщетено 

лице за претенции за телесни повреди, 

загуби, вреди, разходи и разноски, които 

са пряк резултат от неизпълнение на 

законово задължение, непозволено 

увреждане (в т.ч. небрежност) или 

умишлено неправомерно поведение на 

Продавача, или от неизпълнение от същия 

на задълженията му по настоящия 

Договор. 

(c) Conduct of Claims: (в) Уреждане на претенции: 
(i) As soon as reasonably practicable and in 

any event within twenty (20) Business Days 

after becoming aware of circumstances 

giving rise or likely to give rise to any a 

claim made in respect of an indemnified 

matter under this § 21.6 ("Claim"), the 

non-defaulting Party ("Indemnity 
Claiming Party") shall give written notice 

of that fact to the defaulting Party 

("Indemnity Defaulting Party") together 

(i) При първа възможност и във всички 

случаи до двадесет (20) Работни дни, след 

като научи за обстоятелства, които водят 

или е вероятно да доведат до повдигане на 

претенция по отношение на предмет на 

обезщетение съгласно настоящия § 21.6 

(„Претенция“), изправната Страна 

(„Страна, търсеща обезщетение“) 

отправя писмено известие за този факт до 

неизправната Страна („Страна, дължаща 
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with such particulars as are reasonably 

required by the Indemnity Claiming Party 

to enable it to understand the grounds upon 

which the Claim is likely to be based. 

обезщетение“), заедно с такива 

подробности, които оправдано са 

изискани от Страната, търсеща 

обезщетение, за да може тя да разгледа 

основанието, на което вероятно ще се 

базира Претенцията. 

(ii) Notwithstanding § 21.6(c)(iv) or § 

21.6(c)(v) and provided that the Indemnity 

Defaulting Party accepts that any liability 

resulting from any action or proceeding will 

be indemnified under § 21.6(a) (Indemnity) 

above, on the giving of a notice by the 

Indemnity Claiming Party pursuant to § 

21.6(c)(i), the Indemnity Defaulting Party 

shall, subject to providing the Indemnity 

Claiming Party with an indemnity against 

all costs and expenses that it may incur by 

reason of such action or proceeding, be 

entitled to dispute the Claim in the name of 

the Indemnified Person at the Indemnity 

Defaulting Party's own expense and take 

conduct of any defence, dispute, 

compromise, or appeal of the Claim and of 

any incidental negotiations.  

(ii) Независимо от § 21.6(в)(iv) или § 

21.6(в)(v) и при условие Страната, 

дължаща обезщетение, да приеме, че всяка 

отговорност, произтичаща от иск или 

производство, ще бъде обезщетена 

съгласно § 21.6(а) (Обезщетение) по-горе, 

след отправяне на известие от Страната, 

търсеща обезщетение, съгласно § 

21.6(в)(i), Страната, дължаща 

обезщетение, има право, при условието да 

предостави на Страната, търсеща 

обезщетение, подобно обезщетение срещу 

всички разходи и разноски, които същата 

може да понесе във връзка с упоменатия 

иск или производство, да оспори 

Претенцията от името на Обезщетеното 

лице за собствена сметка на Страната, 

дължаща обезщетение, и да поеме 

провеждането на защита, оспорване, 

постигане на компромис или да обжалва 

Претенцията и евентуално свързани с това 

преговори.  

The Indemnity Claiming Party shall give 

the Indemnity Defaulting Party all 

reasonable cooperation, access and 

assistance for the purposes of considering 

and resisting such Claim, subject to the 

Indemnity Defaulting Party paying the 

Indemnity Claiming Party's reasonable 

costs and expenses. 

Страната, търсеща обезщетение, оказва на 

Страната, дължаща обезщетение, 

всичкото оправдано съдействие, достъп и 

помощ с цел разглеждане и 

противодействие на такава Претенция, с 

уговорката Страната, дължаща 

обезщетение, да плати оправданите 

разходи и разноски на Страната, търсеща 

обезщетение. 

(iii) With respect to any Claim conducted by the 

Indemnity Defaulting Party pursuant to § 

21.6(c)(ii): 

(iii) По отношение на Претенция, заведена от 

Страната, дължаща обезщетение, 

съгласно § 21.6(в)(ii): 

(I) the Indemnity Defaulting Party 

shall keep the Indemnity Claiming 

Party fully informed and consult 

with it about material elements 

(including the making of any 

payment or settlement) of the 

conduct of the Claim; 

(I) Страната, дължаща обезщетение, 

държи изцяло в течение Страната, 

търсеща обезщетение, и се 

допитва до нея по съществените 

въпроси (в т.ч. извършване на 

плащане или спогодба) за 

уреждането на Претенцията; 

(II) the Indemnity Defaulting Party 

shall not bring the name of the 

Indemnity Claiming Party into 

disrepute by reason of: 

(II) Страната, дължаща обезщетение, 

не допуска името на Страната, 

търсеща обезщетение, да бъде 

опетнено вследствие на: 

(a) the Indemnity Defaulting 

Party's conduct of such 

Claim being below the 

standard that would have 

been pursued by a prudent 

defendant to such Claim 

(a) уреждане на подобна 

Претенция от Страната, 

дължаща обезщетение, по 

начин, по-нисък от 

стандарта, който би 

поддържал благоразумен 
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advised by skilled and 

experienced counsel; or 

ответник по такава 

Претенция, съветван от 

умел и опитен юрист; или 

(b) statements made by the 

Indemnity Defaulting 

Party regarding (other than 

to the extent that any such 

statements regarding the 

Buyer are established as a 

matter of fact), or on 

behalf of, the Indemnity 

Claiming Party; and 

(б) заявления, правени от 

Страната, дължаща 

обезщетение, относно 

(освен доколкото подобни 

заявления относно 

Купувача са установени 

като факти), или от името 

на Страната, търсеща 

обезщетение; и 

(III) the Indemnity Defaulting 

Party shall not admit any 

liability in respect of a Claim 

without the prior consent of 

the Indemnity Claiming Party. 

(III) Страната, дължаща 

обезщетение, няма право да 

приема отговорност във 

връзка с Претенция без 

предварителното съгласие на 

Страната, търсеща 

обезщетение. 

(iv) The Indemnity Claiming Party shall be free 

to pay or settle any Claim on such terms as it 

thinks fit and without prejudice to its rights 

and remedies under this Agreement if: 

(iv) Страната, търсеща обезщетение, е свободна 

да плати или уреди Претенция при условия, 

каквито сметне за подходящи, и без да се 

накърняват правата и средствата ѝ за 

защита по настоящия Договор, ако: 

(I) the Indemnity Defaulting Party is not 

entitled to take conduct of the Claim in 

accordance with § 21.6(c)(ii); 

(I) Страната, дължаща обезщетение, няма 

право да проведе Претенцията съгласно 

§ 21.6(в)(ii); 

(II) the Indemnity Defaulting Party fails to 

notify the Indemnity Claiming Party of 

its intention to take conduct of the 

relevant Claim within twenty (20) 

Business Days of the notice from the 

Indemnity Claiming Party under § 

21.6(c)(i) above or notifies the Indemnity 

Claiming Party that it does not intend to 

take conduct of the Claim; and 

(II) Страната, дължаща обезщетение, не 

уведоми Страната, търсеща 

обезщетение, за намерението си да 

поеме уреждането на съответната 

Претенция до двадесет (20) Работни 

дни след съобщението от Страната, 

търсеща обезщетение, по § 21.6(в)(i) по-

горе или уведоми Страната, търсеща 

обезщетение, че не възнамерява да 

поеме уреждането на Претенцията; и 

(III) the Indemnity Defaulting Party fails to 

comply with any provision of this § 

21.6(c) which materially: 

(III) Страната, дължаща обезщетение, не 

спази разпоредба на настоящия § 

21.6(в), което съществено: 

(a) increases the liability or 

exposure of the Indemnity 

Claiming Party to the 

relevant Claim; or 

(a) увеличава отговорността 

или експозицията на 

Страната, търсеща 

обезщетение, по 

съответната Претенция; 

или 

(b) prejudices the Indemnity 

Claiming Party's position 

in defending the relevant 

Claim. 

(б) затруднява позицията на 

Страната, търсеща 

обезщетение, в защитата 

срещу съответната 

Претенция. 

(v) The Indemnity Claiming Party shall be free 

at any time to give notice to the Indemnity 

Defaulting Party that it is retaining or taking 

over (as the case may be) the conduct of any 

defence, dispute, compromise or appeal of 

any Claim (or of any incidental negotiations) 

(v) Страната, търсеща обезщетение, е свободна 

по всяко време да отправи известие до 

Страната, дължаща обезщетение, че 

запазва или поема (според конкретния 

случай) провеждането на защита, 

оспорване, постигане на компромис или да 
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to which § 21.6(c)(ii) applies. On receipt of 

such notice the Indemnity Defaulting Party 

shall promptly take all steps necessary to 

transfer the conduct of such Claim to the 

Indemnity Claiming Party, and shall provide 

to the Indemnity Claiming Party all 

reasonable cooperation, access and 

assistance for the purposes of considering 

and resisting such claim. 

обжалва Претенция (или евентуално 

свързани с това преговори), за която е 

приложим § 21.6(в)(ii). При получаване на 

такова известие Страната, дължаща 

обезщетение, без отлагане прави всички 

необходими постъпки за прехвърляне на 

уреждането на тази Претенция на Страната, 

търсеща обезщетение, и предоставя на 

последната всичкото оправдано 

съдействие, достъп и помощ с цел 

разглеждане и противодействие на тази 

претенция. 

(vi) If the Indemnity Claiming Party gives any 

notice pursuant to § 21.6(c)(v) above, then 

the Indemnity Defaulting Party shall be 

released from any liability under any 

indemnity under this Agreement in respect of 

such Claim, subject to: 

(vi) Ако Страната, търсеща обезщетение, 

отправи известие съгласно § 21.6(в)(v) по-

горе, Страната, дължаща обезщетение, се 

освобождава от отговорност за 

обезщетение по настоящия Договор, при 

условие че: 

(I) the Indemnity Defaulting Party 

paying the costs or expenses of the 

Indemnity Claiming Party, which 

were incurred by the Indemnity 

Claiming Party in connection with 

the Claim prior to the date on which 

the Indemnity Claiming Party gives 

any notice pursuant to § 21.6(c)(v); 

and 

(I) Страната, дължаща обезщетение, 

плати разходите и разноските на 

Страната, търсеща обезщетение, 

във връзка с Претенцията преди 

датата, на която Страната, търсеща 

обезщетение, отправи известие 

съгласно § 21.6(в)(v); и 

(II) the Indemnity Defaulting Party 

remaining liable for the finally 

agreed or determined amount of 

losses, costs, charges, expenses and 

other liabilities arising in relation to 

such Claim but excluding therefrom 

any agreed or determined amount to 

the extent that it has been materially 

increased by reason of the 

Indemnity Claiming Party's conduct 

of such Claim being below the 

standard that would have been 

pursued by a prudent defendant to 

such Claim advised by skilled and 

experienced counsel. 

(II) Страната, дължаща обезщетение, 

остава отговорна за окончателно 

съгласувания и определен размер 

на загубите, разходите, таксите, 

разноските и другите задължения, 

произтичащи във връзка с тази 

Претенция, но изключвайки от тях 

евентуално съгласувана или 

определена сума, доколкото тя е 

била съществено увеличена 

поради уреждането от Страната, 

търсеща обезщетение, на тази 

Претенция по начин, по-нисък от 

стандарта, който би поддържал 

благоразумен ответник по такава 

Претенция, съветван от умел и 

опитен юрист. 

(vii) If the Indemnity Defaulting Party pays 

to the Indemnity Claiming Party an amount 

in respect of an indemnity under this 

Agreement and the Indemnity Claiming 

Party separately recovers (whether by 

payment, discount, credit, saving, relief or 

other benefit or otherwise) a sum which is 

directly referable to the fact, matter, event or 

circumstances giving rise to the Claim under 

the indemnity, the Indemnity Claiming Party 

shall as soon as reasonably practicable repay 

to the Indemnity Defaulting Party the lesser 

of: 

(vii) Ако Страната, дължаща обезщетение, 

плати на Страната, търсеща обезщетение, 

сума във връзка с обезщетение по 

настоящия Договор и Страната, търсеща 

обезщетение, си възстанови отделно (било 

то чрез плащане, отстъпка, кредит, 

икономия или друго облекчение, или 

изгода, или другояче) сума, която е пряко 

свързана с факта, въпроса, събитието или 

обстоятелствата, които дават основание за 

Претенцията по обезщетението, Страната, 

търсеща обезщетение, при първа 

възможност връща обратно на Страната, 
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дължаща обезщетение, по-малкото от: 

(I) an amount equal to the sum 

recovered (or the value of the 

saving or benefit obtained) less any 

reasonable out-of-pocket costs and 

expenses properly incurred by the 

Indemnity Claiming Party in 

recovering the same; and 

(I) сума, равна на възстановената сума 

(или стойността на получената 

икономия или изгода) с 

приспадане на оправданите 

фактически разходи и разноски, 

присъщо извършени от Страната, 

търсеща обезщетение, за 

възстановяването на същата; и 

(II) the amount paid to the Indemnity 

Claiming Party by the Indemnity 

Defaulting Party in respect of the 

claim under the relevant indemnity. 

(II) сумата, платена на Страната, 

търсеща обезщетение, от Страната, 

дължаща обезщетение, във връзка 

с претенцията по съответното 

обезщетение. 

§22. § 22. 
Invoicing and Payment Фактуриране и плащане 

1. Invoices: The Seller shall transmit to the Buyer: 1. Фактури: Продавачът предава на Купувача: 
(a) if "Physical Settlement" is specified as applying in 

Section A of Part I (Individual Terms), in the 

course of the calendar month following a Delivery 

Period, an invoice setting out the product of the 

Electricity Contract Price and the quantity of 

electricity actually delivered to the Buyer during 

such Delivery Period, and, to the extent that 

Certificates have been Delivered, the product of 

the Certificate Contract Price and the quantity of 

electricity actually delivered to the Buyer; or 

(a) ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) като приложим е определен „Физически 
сетълмент“, в течение на календарния месец, 

следващ Период на доставка, фактура, 

посочваща произведението на Договорената 

цена на електрическата енергия и количеството 

електрическа енергия, реално доставено на 

Купувача през този Период на доставка и, 

доколкото са доставени Сертификати, 

произведението на Договорената цена на 

Сертификат и количеството електрическа 

енергия, реално доставено на Купувача; или 

(b) if "Financial Settlement" is specified as applying 

in Section A of Part I (Individual Terms): 

(б) ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) като приложим е определен „Финансов 
сетълмент“: 

(i) where the quantity of electricity actually 

generated exceeds the Contract Quantity, in 

the course of the calendar month following a 

Delivery Period, but not before the Price 

Differential Calculation Date, an invoice 

setting out the product of the Price 

Differential and the quantity of electricity 

actually generated during such Delivery 

Period, and, to the extent that Certificates 

have been Delivered, the product of the 

Certificate Contract Price and the quantity of 

electricity actually delivered to the Buyer; or 

(i) ако реално произведеното количество 

електрическа енергия превишава 

Договореното количество, в течение на 

календарния месец, следващ Период на 

доставка, но не по-рано от Датата на 

изчисляване на ценовата разлика, фактура, 

посочваща произведението на Ценовата 

разлика и количеството електрическа 

енергия, реално произведено през този 

Период на доставка и, доколкото са 

доставени Сертификати, произведението 

на Договорената цена на Сертификат и 

количеството електрическа енергия, реално 

доставено на Купувача; или 

(ii) where the quantity of electricity actually 

generated is lower than the Contract Quantity 

and where the cause of such shortfall: 

(ii) ако реално произведеното количество 

електрическа енергия е по-малко от 

Договореното количество и причината за 

подобен недостиг: 

(I) is an event of Force Majeure or 

Change in Law, an invoice setting 

out the product of the Price 

Differential and the reduced 

quantity of electricity actually 

generated during such Delivery 

Period, and, to the extent that 

(I) е събитие на Непреодолима сила 

или Промяна в законодателството, 

фактура, посочваща 

произведението на Ценовата 

разлика и намаленото количество 

електрическа енергия, реално 

произведено през този Период на 
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Certificates have been Delivered, 

the product of the Certificate 

Contract Price and the reduced 

quantity of electricity actually 

generated; or 

доставка, и, доколкото са 

доставени Сертификати, 

произведението на Договорената 

цена на Сертификат и намаленото 

количество реално произведена 

електрическа енергия; или 

(II) includes but is not limited to non-

compliance of the Seller with § 4 

(Construction and Commissioning 
of Facility), § 5 (Forecasting and 
Outages) § 6 (Metering) and § 7 

(Obligations Concerning the 
Facility), an invoice setting out the 

product of the Price Differential and 

the Deemed Delivery Volume, and, 

to the extent that Certificates have 

been Delivered, the product of the 

Certificate Contract Price and the 

Deemed Delivery Volume. 

(II) включва, но не е ограничена до, 

неспазване от Продавача на § 4 

(Изграждане и въвеждане в 
експлоатация на съоръжението), 

§ 5 (Прогнозиране и прекъсвания), 

§ 6 (Измервания) и § 7 

(Задължения във връзка със 
съоръжението), фактура, 

посочваща произведението на 

Ценовата разлика и Зачетения 

обем на доставките и, доколкото са 

доставени Сертификати, 

произведението на Договорената 

цена на Сертификат и Зачетения 

обем на доставките. 

In connection with such invoices the Seller may state all 

amounts then owed between the Parties including, without 

limitation, all amounts owed for the purchase and sale of 

electricity (if any) or Certificates, fees, charges, 

reimbursements, damages, interest, and other payments or 

credits owed between the Parties. 

Във връзка с тази фактура Продавачът може да упомене 

всички дължими към този момент суми между 

Страните, включително, без изброяването да е 

изчерпателно, всички суми, дължими за закупуване и 

продажба на електрическа енергия (ако има такива), 

или Сертификати, такси, удръжки, възстановени суми, 

вреди, лихви и други плащания или кредити, дължими 

между Страните. 

2. Payment: On or before the later to occur of (a) the 

twentieth (20th) day of the calendar month or if not a 

Business Day the immediately following Business 

Day or (b) the fifth (5th) Business Day following 

receipt of an invoice (the "Due Date"), a Party owing 

an invoiced amount shall pay, by wire transfer in 

freely available funds, the amount set forth on such 

invoice to the payment address or bank account 

provided by the other Party as specified in Section B 

of Part I (Individual Terms). Such payment shall be 

made, unless otherwise agreed, in EURO, and subject 

to § 23 (VAT and Taxes) and the remitter shall pay its 

own bank charges. 

2. Плащане: На или преди настъпването на по-

късното от (а) двадесетия (20-ия) ден от 

календарния месец или, ако той не е Работен ден, 

непосредствено следващия Работен ден, или (б) 

петия (5-ия) Работен ден след получаването на 

фактура („Дата на падеж“), Страната, която дължи 

фактурирана сума, заплаща чрез безкасов превод в 

свободно разполагаеми средства сумите, упоменати 

във фактурата, на адреса за плащане или по 

банковата сметка, предоставени от другата Страна, 

както е определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия). Плащането се извършва, 

освен ако не е уговорено друго, в евро и при 

спазване на § 23 (ДДС и данъци), като наредителят 

сам покрива своите банкови разноски. 
3. Payment Netting: If this § 22.3 is specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), if 

on any day the Parties are each required to pay one or 

more amounts in the same currency (for which 

purpose all EURO currencies shall be considered a 

single currency) then such amounts with respect to 

each Party shall be aggregated and the Parties shall 

discharge their respective payment obligations 

through netting, in which case the Party, if any, owing 

the greater aggregate amount shall pay the other Party 

the difference between the amounts owed. 

3. Нетиране на плащанията: Ако този § 22.3 е 

посочен като приложим в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) и на определена дата всяка 

от Страните е длъжна да плати една или повече суми 

в една и съща валута (като за тази цел всички евро 

валути се считат за единна валута), тези суми, по 

отношение на всяка от Страните, се обединяват, а 

Страните изпълняват съответните си задължения за 

плащане чрез нетиране, като в този случай Страната, 

ако има такава, която дължи по-голямата съвкупна 

сума, заплаща на другата разликата между 

дължимите суми. 
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4. Default Interest: Overdue payments shall accrue 

interest from and including the Due Date to but 

excluding the date of payment at the Interest Rate as 

specified in Section B of Part I (Individual Terms). 

4. Лихва за забава: Върху забавените плащания се 

начислява лихва от, включително, Датата на падеж, 

но изключвайки датата на плащането, съгласно 

Лихвения процент, както е определен в Раздел „Б“ 

от Част I (Индивидуални условия). 

5. Disputed Amounts: If a Party, in good faith, disputes 

the accuracy of an invoice, it shall on or before the Due 

Date provide a written explanation of the basis for the 

dispute and shall pay the undisputed amount invoiced 

no later than the Due Date. If any amount withheld 

under dispute is finally determined to have been due, 

such withheld amount shall, at the election of the owed 

party, be credited or returned to it within ten (10) days 

of such determination along with interest accrued at 

the Interest Rate from, and including, the date such 

amount was due, to the other Party, but excluding the 

date paid or credited: 

5. Оспорвани суми: Ако Страна добросъвестно 

оспори точността на фактура, на или преди Датата 

на падеж, тя представя писмено обяснение за 

основанието за оспорване и заплаща неоспорената 

фактурирана сума до Датата на падеж. Ако бъде 

окончателно установено, че определена удържана 

спорна сума е била дължима, тази удържана сума, 

по избор на страната, на която се дължи, ѝ се отнася 

в кредит или се връща в рамките на десет (10) дни от 

решението, ведно с начислената лихва по Лихвения 

процент от, включително, датата, на която сумата е 

станала изискуема за другата Страна, но с 

изключение на датата на връщане или кредитиране: 
(a) if this § 22.5(a) is specified as applying in Section 

B of Part I (Individual Terms), the full amount 

invoiced no later than the Due Date. If any amount 

paid under dispute is finally determined to have 

not been due, such overpayment shall, at the 

election of the owed Party, be credited or returned 

to it within ten (10) days of such determination, 

along with interest accrued at the Interest Rate 

from, and including, the date such amount was 

paid, to the other Party, but excluding, the date 

returned or credited; or 

(a) ако този § 22.5(a) е определен като приложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), 

пълната фактурирана сума до Датата на падеж. 

Ако бъде окончателно установено, че 

изплатената спорна сума не е била дължима, 

надплатеното, по избор на Страната на която се 

дължи, ѝ се отнася в кредит или се връща в 

рамките на десет (10) дни от решението, ведно с 

начислената лихва по Лихвения процент от, 

включително, датата на плащане на сумата на 

другата Страна, но с изключение на датата на 

връщане или кредитиране; или 

(b) if this § 22.5(b) is specified as applying in Section 

B of Part I (Individual Terms), the undisputed 

amount invoiced no later than the Due Date. If any 

amount withheld under dispute is finally 

determined to have been due, such withheld 

amount shall, at the election of the owed Party, be 

credited or returned to it within ten (10) days of 

such determination, along with interest accrued at 

the Interest Rate from, and including, the date such 

amount was due, to the other Party, but excluding, 

the date paid or credited. 

(б) ако този § 22.5(б) е определен като приложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), 

неоспорената фактурирана сума до Датата на 

падеж. Ако бъде окончателно установено, че 

определена удържана спорна сума е била 

дължима, тази удържана сума, по избор на 

Страната, на която се дължи, ѝ се отнася в кредит 

или се връща в рамките на десет (10) дни от 

решението, ведно с начислената лихва по 

Лихвения процент от, включително, датата, на 

която сумата е станала изискуема за другата 

Страна, но с изключение на датата на връщане 

или кредитиране. 

§23. § 23. 
VAT and Taxes ДДС и данъци 
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1. VAT: All amounts referred to in this Agreement are 

exclusive of VAT. The VAT treatment of the supply 

of electricity (if "Physical Settlement" is specified as 

applying in Section A of Part I (Individual Terms)) and 

Certificates shall be determined pursuant to the VAT 

laws of the jurisdiction where a taxable transaction for 

VAT purposes is deemed to take place. If VAT is 

payable on any such amounts, the Buyer shall pay to 

the Seller an amount equal to the VAT at the rate 

applicable from time to time; provided that such 

amount shall only be required to be paid once the 

Seller provides the Buyer with a valid VAT invoice 

(applicable in the jurisdiction of supply) in relation to 

that amount. 

1. ДДС: Всички суми, упоменати в настоящия 

Договор, са без ДДС. Третирането на доставката на 

електрическа енергия за целите на ДДС (ако в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) като 

приложим е определен „Физически сетълмент“) се 

определя съгласно законите за ДДС в държавата, 

където се смята, че се извършва облагаема с ДДС 

сделка. Ако по такива суми се дължи ДДС, 

Купувачът периодично заплаща на Продавача сума, 

равна на ДДС по приложимата ставка; при условие 

че се изисква само еднократно плащане на тази 

сума, Продавачът представя на Купувача 

действителна данъчна фактура (приложима в 

държавата на доставката) във връзка с тази сума. 
Where, in accordance with EU and/or national legislation, 

any supplies may be Zero-Rated and/or subject to the 

reverse charge in accordance with Articles 38, 39 or 195 

of Council Directive 2006/112/EC, the following shall 

apply: 

Когато по силата на законодателството на ЕС и/или 

националното законодателство доставките могат да 

бъдат с нулева ставка и/или предмет на обратно 

начисляване съгласно чл. 38, 39 или 195 от Директива 

на Съвета 2006/112/ЕО, се прилагат следните 

разпоредби: 

(a) the Buyer and the Seller hereby covenant that they 

will do all such proper acts, deeds and things as are 

necessary (which may include and shall not be 

limited to providing to the other Party all such 

proper, true and accurate documentation or 

assistance as may reasonably be required by the 

relevant taxing authority) to ensure that such 

supply is Zero-Rated or subject to the reverse 

charge for the purposes of such legislation; 

(a) Купувачът и Продавачът с настоящото се 

ангажират да предприемат всички необходими 

действия, актове и стъпки (които могат да 

включват, без да се ограничават до предоставяне 

на другата Страна на всички необходими, верни 

и точни документи или на съдействие, което 

оправдано може да се изисква от съответните 

данъчни органи), за да гарантират, че доставката 

е с нулева ставка или е предмет на обратно 

начисляване по смисъла на законодателството; 

(b) in the event that the Buyer or the Seller fails to 

comply with such obligation, the noncomplying 

Party shall indemnify the other Party in respect of 

any and all VAT, penalties and interest incurred by 

the other Party as a result of the non-complying 

Party's failure to comply with the above covenant; 

and 

(б) при неизпълнение на това задължение от страна 

на Купувача или Продавача неизправната 

Страна обезщетява изправната за пълния размер 

на всички платени от нея ДДС, санкции и лихви 

в резултат от неизпълнението на това 

задължение от неизправната Страна; и 

(c) in the absence of the Party providing any 

documentation as referred to in (a) above, the other 

Party reserves the right to charge local VAT. 

(в) ако Страната не предостави посочените в точка 

(а) документи, другата Страна запазва правото 

си да начислява местния ДДС. 

2. Other Taxes: All amounts referred to in this 

Agreement are exclusive of Other Taxes. In the case 

of Other Taxes, if the cost of an Other Tax is charged 

or passed on by the Party to the other Party, the other 

Party shall pay this amount of Other Tax to the first 

Party; provided that such amount of Other Tax is 

identified separately on the invoice issued by the first 

Party and confirmation is received by the other Party , 

where applicable, that such amount of Other Tax has 

been duly paid or accounted for to the relevant Tax 

authority, as appropriate. 

2. Други данъци: Всички суми, упоменати в 

настоящия Договор, са без Други данъци. По 

отношение на Други данъци, ако разходите за Друг 

данък се начисляват или прехвърлят от една от 

Страните на другата Страна, последната плаща тази 

сума на Друг данък на първата Страна; при условие 

че сумата на въпросния Друг данък се посочва 

отделно в издадената от първата Страна фактура и е 

получено потвърждение от другата Страна, ако е 

приложимо, че сумата на този Друг данък е 

надлежно платена или отчетена пред съответния 

Данъчен орган според случая. 
3. Withholding Tax: If this § 23.3 is specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), the 

following shall apply between the Parties: 

3. Данък при източника: Ако този § 23.3 е посочен 

като приложим в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), между Страните е приложимо следното: 
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(a) Payments Free and Clear: All payments under 

this Agreement shall be made without any 

withholding of or deduction for or on account of 

any Tax unless such withholding or deduction is 

required by law.  If a Party is so required to 

withhold or deduct Tax from a payment to be made 

by it, then that Party ("Paying Party") shall notify 

the other Party ("Receiving Party") immediately 

of such requirement and pay to the appropriate 

authorities all amounts withheld or deducted by it. 

If a receipt or other evidence can be issued 

evidencing the payment to the authorities, the 

Paying Party shall deliver such evidence (or a 

certified copy thereof) to the Receiving Party. 

(a) Свободно и чисто плащане: Всички плащания 

по настоящия Договор се правят без удържане 

или приспадане за или с оглед на Данъци, освен 

ако подобно удържане или приспадане не се 

изисква по закон. Ако от Страна се изисква да 

удържа или приспада Данъци от плащане, което 

трябва да направи, тогава тя („Плащаща 
страна“) уведомява другата („Получаваща 
страна“) незабавно за това изискване и заплаща 

на компетентните органи всички удържани или 

приспаднати от нея суми. Ако е възможно 

издаването на разписка или друго доказателство 

за извършеното плащане към компетентния 

орган, Плащащата страна го представя (в 

оригинал или заверено копие) на Получаващата 

страна. 

(b) Grossing-Up: The Paying Party shall increase the 

amount of any payment which is required to be 

made subject to a withholding or deduction to the 

extent necessary to ensure that, after the making of 

the required withholding or deduction, the 

Receiving Party receives the same amount it 

would have received had no such withholding or 

deduction been made or required to be made, 

except that no increase shall be made in respect of 

any Tax: 

(б) Увеличаване: Плащащата страна увеличава 

сумата по плащане, което е длъжна да направи 

при условията на удържане или приспадане, 

доколкото е необходимо, за да осигури след 

извършване на необходимото удържане или 

приспадане Получаващата страна да получи 

сумата, която би получила, ако не е било 

направено или не се е изисквало подобно 

удържане или приспадане, като не се допуска 

увеличение по отношение на Данъци: 

(i) which is only imposed as a result of a 

connection between the Receiving Party and 

the jurisdiction of the authority imposing the 

Tax (including, without limitation, a 

connection arising from the Receiving Party 

having or having had a permanent 

establishment or other fixed place of 

business in that jurisdiction, or having been 

present or engaged in business in that 

jurisdiction) other than the mere execution or 

delivery of this Agreement or any Credit 

Support Document; 

(i) които се начисляват само поради наличие 

на връзка между Получаващата страна и 

държавата на органа, наложил Данъците 

(включително, без изброяването да е 

изчерпателно, връзка, произтичаща от това, 

че Получаващата страна има или е имала 

място на стопанска дейност или друго 

установено стопанско поделение в същата 

държава, или пък е присъствала, или 

извършвала стопанска дейност в нея), 

различна от простото сключване или 

изпълнение на настоящия Договор или 

Документ за кредитна помощ; 

(ii) which could have been avoided if the 

Receiving Party had delivered to the Paying 

Party or to the appropriate authority as 

reasonably requested by the Paying Party, 

any declaration, certificate, or other 

documents specified in Section B of Part I 

(Individual Terms) in a form reasonably 

satisfactory to the Paying Party; or 

(ii) които биха могли да се избегнат, ако 

Получаващата страна беше доставила на 

Плащащата или на съответния компетентен 

орган, съгласно обоснованото искане на 

Плащащата страна, декларация, 

удостоверение или други документи, 

определени в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) в разумно 

удовлетворителна за Плащащата страна 

форма; или 

(iii) which is only imposed as a result of any Tax 

representation made by the Receiving Party 

in Section B of Part I (Individual Terms) for 

the purposes of this § 23.3 failing or ceasing 

to be true and accurate provided that this § 

23.3(b)(iii) shall not apply (and the Paying 

Party shall be obliged to increase the amount 

of any payment pursuant to this § 23.3(b)) if 

(iii) които се налагат само в резултат на това, че 

Данъчно заявление, направено от 

Получаващата страна в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) по смисъла на 

настоящия § 23.3, е престанало да бъде 

вярно и точно или се е оказало невярно и 

неточно, при положение че настоящата § 

23.3(б)(iii) не се прилага (а Плащащата 
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such representation has failed or ceased to be 

true and accurate by reason of: 

страна е длъжна да увеличи сумата на 

плащането в съответствие с настоящия § 

23.3(б)), ако това заявление е престанало да 

бъде вярно или точно, или се е оказало 

невярно или неточно поради: 

(I) any change in, or in the application 

or interpretation, of any relevant 

law, enactment, directive, or 

published practice of any relevant 

Tax authority being a change 

occurring on or after the Effective 

Date; or 

(I) промяна във или в прилагането, 

или тълкуването на, съответния 

закон, акт за неговото прилагане, 

директива или публикувана 

практика на съответен Данъчен 

орган, която възниква на или след 

Датата на влизане в сила; или 

(II) any action taken by a Tax authority, 

or brought in a court of competent 

jurisdiction, on or after the 

Effective Date. 

(II) действие, предприето от Данъчен 

орган или сезиране на компетентен 

съд на или след Датата на влизане 

в сила. 

§24. § 24. 
Fallback Prices and Fallback Procedure for Market 

Disruption 
Резервни цени и резервна процедура в случай на 

пазарен срив 
1. Calculation of Indexed Contract Prices: In the event 

either the Electricity Contract Price or the Electricity 

Reference Price - Financial is based on an index, 

exchange or any other kind of variable reference price 

(such price being a "Relevant Reference Price"): 

1. Изчисляване на индексирани договорени цени: В 

случай че или Договорената цена на електрическата 

енергия, или Референтната цена на електрическата 

енергия – финансова се основава на индекс, обменен 

курс или друг вид променлива референтна цена 

(която цена се явява „Относима референтна 
цена“): 

(a) the Electricity Contract Price shall be determined 

on the Relevant Delivery Time at the Electricity 

Reference Price - Physical; and 

(a) Договорената цена на електрическата енергия се 

определя в Съответния срок на доставка по 

Референтната цена на електрическата енергия – 

физическа; и 

(b) the Electricity Reference Price - Financial shall be 

determined on the Relevant Delivery Time at the 

Electricity Reference Price - Financial. 

(б) Референтната цена на електрическата енергия – 

финансова се определя в Съответния срок на 

доставка по Референтната цена на 

електрическата енергия – финансова. 

The Buyer shall provide prompt notice of the Electricity 

Reference Price - Physical or the Electricity Reference 

Price - Financial as well as the amount to be paid on the 

Due Date. Payment shall be made pursuant to § 22 

(Invoicing and Payment). 

Купувачът своевременно съобщава Референтната цена 

на електрическата енергия – физическа или 

Референтната цена на електрическата енергия – 

финансова, както и сумата, която следва да се плати на 

Датата на падеж. Плащането се прави в съответствие с 

§ 22 (Фактуриране и плащане). 
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2. Market Disruption: If at any time, either Party 

reasonably believes that a Market Disruption Event 

has occurred, that Party shall promptly notify the other 

Party and the Parties shall promptly meet and 

endeavour to agree upon an appropriate amendment to 

or replacement of the applicable Reference Price 

necessary to ensure that the amended or replacement 

index reflects, as closely as possible, the methodology, 

basis of calculation and liquidity of such Reference 

Price in accordance with Section B of Part I 

(Individual Terms) (a "Replacement Index"). If at 

the expiry of three (3) months following the date of 

notice under this § 24.2, no agreement has been 

reached in relation to the necessary amendments to the 

Reference Price or the Replacement Index, either 

Party shall be entitled to refer the matter for Expert 

determination in accordance with § 31.3 (Expert 
Determination). 

2. Пазарен срив: Ако в даден момент някоя от 

Страните обосновано сметне, че е настъпило 

Събитие на пазарен срив, тази Страна без отлагане 

уведомява другата и Страните без отлагане се 

срещат и се опитват да съгласуват подходящо 

изменение на или замяна на приложимата 

Референтна цена, необходими, за да се осигури 

измененият или заместващ индекс да отразява, 

възможно най-пълно, методологията, основата за 

изчисляване и ликвидността на тази Референтна 

цена, в съответствие с Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) („Индекс на заместване“). 

Ако след изтичане на три (3) месеца след датата на 

известието по настоящия § 24.2 не бъде постигнато 

съгласие относно необходимите изменения в 

Референтната цена или Индекса на заместване, 

всяка от Страните има право да поиска Експертно 

заключение по въпроса в съответствие с § 31.3 

(Експертно заключение). 
3. Replacement Index: Unless otherwise agreed by the 

Parties in Section B of Part I (Individual Terms), any 

Replacement Index must satisfy the following criteria: 

3. Индекс на заместване: Освен ако Страните не 

договорят друго в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), Индексът на заместване 

трябва да отговаря на следните критерии: 
(a) in case of electricity, it must publish price 

information for the Bidding Area to which the 

Facility belongs and have due regard to the extent 

to which the physical location of the Facility and 

constraints on the delivery of electricity into the 

market thereby imposed may have on the price for 

the sale of electricity delivered in that Bidding 

Area; 

(a) в случая на електрическа енергия, той трябва да 

публикува ценова информация за Пазарната 

зона, към която спада Съоръжението, и да отчита 

по подходящ начин степента, в която 

физическото местоположение на Съоръжението 

и налаганите от това ограничения върху 

доставката на електрическа енергия на пазара 

могат да имат върху цената на продажба на 

електрическата енергия, доставяна в тази 

Пазарна зона; 

(b) in case of Certificates, if applicable, it must 

publish price information for the same generation 

type as the Facility, and if such information is not 

available, the same country as the Facility; 

(б) в случая на Сертификати, ако е приложимо, той 

трябва да публикува ценова информация за 

същия вид производство както на 

Съоръжението, а ако такава информация няма – 

за страната на Съоръжението; 

(c) the underlying data used to compile or prepare 

such index: 

(в) основните данни, използвани за съставяне или 

изготвяне на индекса: 

(i) must be subject to reasonable procedures to 

ensure its accuracy and completeness; 

(i) трябва да преминат подходящи процедури 

с цел да се осигури тяхната точност и 

пълнота; 

(ii) must be retained by the administrator of such 

index for a minimum period of two (2) years 

following its publication such that it is 

capable of audit; and 

(ii) трябва да се съхраняват от администратора 

на индекса за срок от най-малко две (2) 

години след публикуването им, така че да 

има възможност за проверката им; и 

(iii) consist only of verifiable transaction data and 

exclude data which is the product of 

subjective judgement; 

(iii) трябва да включват само подлежащи на 

проверка данни за сделки и да не включват 

данни, които са резултат от субективна 

преценка; 

(d) the methodology used by the administrator to 

prepare such an index is appropriately 

documented; 

(г) методологията, използвана от администратора 

за изготвяне на подобен индекс, е подходящо 

документирана; 

(e) it must reflect a sufficient volume of trades from a 

sufficient number and diverse range of market 

participants; and 

(д) той трябва да отразява достатъчен обем сделки 

на достатъчен брой и разнороден кръг от 

участници на пазара; и 
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(f) it must be available to the Buyer on commercially 

reasonable terms. 

(е) той трябва да бъде на разположение на Купувача 

при условия, оправдани от търговска гледна 

точка. 

§25. § 25. 
Guarantees and Credit Support Гаранции и кредитна помощ 

1. Application: This § 25 shall apply only if specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимост:  Настоящият § 25 е приложим само 

ако е определен като такъв в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия). 
2. Provision and Maintenance of Credit Support: To 

address each Party's risk relating to the 

creditworthiness of the other Party and to secure the 

prompt fulfilment of all obligations resulting from this 

Agreement, the Parties shall provide and maintain the 

Credit Support Document(s) from the Credit Support 

Provider(s) as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms) throughout the Term for the benefit 

of the other Party. 

2. Осигуряване и поддържане на кредитна помощ: 
За ограничаване на риска за всяка Страна относно 

кредитоспособността на другата Страна и за да се 

осигури своевременно изпълнение на всички 

задължения, произтичащи от настоящия Договор, 

Страните предоставят и поддържат Документа(ите) 

за кредитна помощ от Доставчика(ците) на кредитна 

помощ, както е определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия) през целия Срок в полза на 

другата Страна. 

3. Replacement of Credit Support: If a Credit Support 

Document for a Party expires during the Term, the 

Party which provided such Credit Support Document 

shall provide a replacement Credit Support Document 

which is to the satisfaction of the other Party before 

the expiry of such Credit Support Document. If the 

Credit Rating of a Party's Credit Support Provider is 

withdrawn or downgraded below the Credit Rating 

specified in Section B of Part I (Individual Terms), 

such Party shall provide the other Party within five (5) 

Business Days a Credit Support Document which is to 

the satisfaction of the other Party from another Credit 

Support Provider with such Credit Rating or a higher 

Credit Rating. 

 

3. Заместване на кредитната помощ: Ако Документ 

за кредитна помощ за Страна изтече през Срока, 

Страната, която е представила този Документ за 

кредитна помощ, представя заместващ Документ за 

кредитна помощ, който е задоволителен за другата 

Страна, преди изтичането на този Документ за 

кредитна помощ. Ако Кредитният рейтинг на 

Доставчик на кредитна помощ на Страна бъде 

оттеглен или спадне под Кредитния рейтинг, 

определен в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), въпросната Страна предоставя на другата 

Страна в срок от пет (5) Работни дни Документ за 

кредитна помощ, задоволителен за другата Страна, 

от друг Доставчик на кредитна помощ, имащ 

въпросния Кредитен рейтинг или по-висок такъв. 
  

§26. § 26. 
Performance Assurance Гаранция за изпълнение 

1. Application: This § 26 shall apply unless otherwise 

specified in Section B of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимост: Настоящият § 26 е приложим, освен 

ако в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) не 

е определено друго. 
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2. Right to Require Performance Assurance: At any 

time and from time to time, when a Party (the 

"Requesting Party") believes in good faith that a 

Material Adverse Change has occurred in respect of 

the other Party, the Requesting Party shall be entitled 

to require, by written notice, that the other Party 

provide to it or increase in amount: (a) a Letter of 

Credit; (b) cash; or (c) other security (including a bank 

or parent guarantee), in a form and amount reasonably 

acceptable to the Requesting Party (each a 

"Performance Assurance"). Upon receipt of such 

written notice, the other Party shall within three (3) 

Business Days provide to the Requesting Party the 

Performance Assurance required. 

2. Право да се изиска Гаранция за изпълнение: По 

всяко време и при необходимост, когато Страна 

(„Изискващата страна“) добросъвестно е на 

мнение, че е настъпила Съществена неблагоприятна 

промяна по отношение на другата Страна, 

Изискващата страна има право да изиска с писмено 

уведомление от другата Страна да ѝ представи или 

да увеличи сумата по: (а) Акредитив; (б) налична по 

банкова сметка сума; или (в) друго обезпечение 

(включително банкова гаранция или гаранция от 

дружество-майка) във форма и на стойност, които са 

разумно приемливи за Изискващата страна (всяка от 

които е „Гаранция за изпълнение“). При 

получаване на такова писмено уведомление другата 

Страна в рамките на три (3) Работни дни осигурява 

на Изискващата страна подобна Гаранция за 

изпълнение. 

3. Material Adverse Change: A Material Adverse 

Change shall have occurred if any one or more of 

following events has occurred and is continuing 

insofar as such event is specified as applying to a Party 

in Section B of Part I (Individual Terms): 

3. Съществена неблагоприятна промяна: 
Съществена неблагоприятна промяна възниква, ако 

е настъпило едно или няколко от следните събития 

и то продължава да съществува, ако то е определено 

като приложимо спрямо Страна в Раздел „Б“ от Част 

I (Индивидуални условия): 
(a) Credit Rating: If the Credit Rating of an Entity 

listed in § 26.3(a)(i) to § 26.3(a)(iii), each such 

Entity being a "Relevant Entity" of such Party, is 

withdrawn or downgraded below the rating set out 

for such Party in Section B of Part I (Individual 
Terms): 

(a) Кредитен рейтинг: Ако Кредитният рейтинг на 

Организация, посочена в § 26.3(а)(i) до § 

26.3(а)(iii), всяка от които е „Съответна 
организация“ на такава Страна, бъде оттеглен 

или спадне под рейтинга, определен за такава 

Страна в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия): 

(i) the other Party (unless all of that other Party's 

financial obligations under this Agreement 

are fully guaranteed or assured under a 

Credit Support Document); 

(i) другата Страна (освен ако всички нейни 

финансови задължения по настоящия 

Договор не са изцяло гарантирани или 

осигурени по силата на Документ за 

кредитна помощ); 

(ii) except where replaced in accordance with § 

25.3 (Replacement of Credit Support), the 

other Party's Credit Support Provider (other 

than a bank); or 

(ii) освен когато е заместен съгласно § 25.3 

(Заместване на кредитната помощ), 

Доставчикът на кредитна помощ на другата 

Страна (различен от банка); или 

(iii) if specified as applying in Section B of Part I 

(Individual Terms), any Entity who is a party 

to a control and/or profit transfer agreement 

("Control and Profit Transfer 
Agreement") with the other Party and such 

other Party is in relation to such Entity, its 

subsidiary over which such Entity has 

control ("Controlling Party"); 

(iii) ако е посочено като приложимо в Раздел 

„Б“ от Част I (Индивидуални условия), всяка 

Организация, която е страна по 

споразумение за контрол и/или трансфер на 

печалби („Споразумение за контрол и 
трансфер на печалби“) с другата Страна и 

тази друга Страна е, по отношение на тази 

Организация, нейно дъщерно дружество, 

над което тази Организация упражнява 

контрол („Контролираща страна“); 

(b) Credit Rating of a Credit Support Provider 
that is a Bank: Except where replaced in 

accordance with § 25.3 (Replacement of Credit 
Support), if the Credit Rating of a bank serving as 

the other Party's Credit Support Provider is 

withdrawn or downgraded below the Credit Rating 

specified in Section B of Part I (Individual Terms); 

(б) Кредитен рейтинг на доставчик на кредитна 
помощ, който е банка: Освен когато е 

заместена съгласно § 25.3 (Заместване на 
кредитната помощ), ако Кредитният рейтинг на 

банка, която действа като Доставчик на кредитна 

помощ на другата Страна, бъде оттеглен или 

спадне под Кредитния рейтинг, определен в 
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Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия); 

(c) Financial Covenants: Insofar as a Relevant 

Entity does not have a Credit Rating, if such 

Relevant Entity does not fulfil any of the following 

financial requirements as determined by reference 

to its most recent financial statement: 

(в) Финансови ангажименти: Доколкото 

Съответната организация няма Кредитен 

рейтинг, ако тя не изпълнява някое от следните 

финансови изисквания, както бъде определено 

съгласно последните ѝ финансови отчети: 

(i) EBIT to Interest: The ratio of EBIT to the 

sum of all interest and any amounts in the 

nature of interest charged to expense relating 

to financial indebtedness for borrowed 

money (which includes debts payable to 

Affiliates as well as debt instruments to 

financial institutions) for such Relevant 

Entity in any fiscal year is greater than the 

ratio specified in Section B of Part I 

(Individual Terms); 

(i) ППЛД към Лихвите: Съотношението на 

ППЛД към сумата на всички лихви и 

сумите, които са от естеството на лихва, 

начислени върху разходи, свързани с 

финансова задлъжнялост от заемни 

средства (което включва задълженията, 

платими на Свързани лица, както и дългови 

инструменти към финансовите 

институции) за такава Съответна 

организация през дадена финансова година, 

е по-високо от съотношението, определено 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

(ii) Funds from Operations: The ratio of Funds 

from Operations to Total Debt for such 

Relevant Entity in any fiscal year is greater 

than the ratio specified in Section B of Part I 

(Individual Terms); or 

(ii) Средства от дейности: Съотношението на 

Средствата от дейности към Съвкупния 

дълг за такава Съответна организация през 

финансовата година е по-високо от 

съотношението, определено в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия); или 

(iii) Total Debt to Total Capitalisation: The 

ratio of Total Debt to Total Capitalisation for 

such Relevant Entity in any fiscal year is less 

than the ratio specified in Section B of Part I 

(Individual Terms); 

(iii)  Съвкупен дълг към общата 
капитализация: Съотношението на 

Съвкупния дълг към Общата 

капитализация за Съответната организация 

през финансовата година е по-ниско от 

съотношението, определено в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия); 

(d) Decline in Tangible Net Worth: If the Tangible 

Net Worth of a Relevant Entity falls below the 

amount specified in Section B of Part I (Individual 
Terms); 

(г) Спад в нетната стойност на материалните 
активи: Ако Нетната стойност на материалните 

активи на Съответната организация спадне под 

сумата, определена в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

(e) Expiry of Performance Assurance or Credit 
Support Document: Subject to § 25.3 

(Replacement of Credit Support), if any 

Performance Assurance or any Credit Support 

Document expires or terminates with respect to 

any outstanding obligations of the other Party 

under this Agreement, or, if a Performance 

Assurance or Credit Support Document is due to 

expire or terminate within the period of time, if 

any, specified in Section B of Part I (Individual 
Terms) or the failing or ceasing of such Credit 

Support Document to be in full force or effect for 

the purpose of this Agreement (in each case other 

than in accordance with the its terms or the terms 

of this Agreement) before the satisfaction of all 

outstanding obligations of such other Party under 

this Agreement to which such Credit Support 

Document relates, without the written consent of 

the Requesting Party; 

(д) Изтичане на Гаранция за изпълнение или на 
Документ за кредитна помощ: При 

съобразяване на § 25.3 (Заместване на 
кредитната помощ), ако изтече или се прекрати 

Гаранция за изпълнение или Документ за 

кредитна помощ по отношение на неизпълнено 

задължение на другата Страна по настоящия 

Договор или, ако предстои изтичането или 

прекратяването на Гаранция за изпълнение или 

Документ за кредитна помощ в срока, определен 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) 

или ако такъв Документ за кредитна помощ 

престане да бъде в пълна сила или да поражда 

пълни последици или същите отпаднат по 

смисъла на настоящия Договор (освен в 

съответствие с условията по него или с тези на 

настоящия Договор) преди да са изпълнени 

всички неизпълнени задължения на тази друга 

Страна по настоящия Договор, за които се 

отнася този Документ за кредитна помощ, без 
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писмено съгласие на Изискващата страна; 

(f) Failure of Performance Assurance or Credit 
Support Document: Subject to § 25.3 

(Replacement of Credit Support), if any Credit 

Support Provider or Performance Assurance 

provider of the other Party disaffirms, disclaims, 

revokes, repudiates or rejects in whole or in part, 

or challenges the validity of, any Credit Support 

Document or Performance Assurance provided by 

it or otherwise fails to comply with or perform its 

obligations under or in respect of such Credit 

Support Document or Performance Assurance and 

such failure is continuing after any applicable 

grace or cure period; 

(е) Прекратяване на Гаранция за изпълнение 
или на Документ за кредитна помощ: При 

съобразяване на § 25.3 (Заместване на 
кредитната помощ), ако Доставчикът на 

кредитна помощ или на Гаранция за изпълнение 

на другата Страна оттегли потвърждаването, 

обезсили, отмени, развали или отхвърли изцяло 

или отчасти, или оспори действителността на 

Документ за кредитна помощ или Гаранция за 

изпълнение, предоставени от него, или по друг 

начин не изпълни или не спази задълженията си 

по или във връзка с такъв Документ за кредитна 

помощ или Гаранция за изпълнение и това 

положение продължи да съществува след 

гратисния период или срока за отстраняването 

му; 

(g) Failure of Control and Profit Transfer 
Agreement: If any Controlling Party of the other 

Party disaffirms, disclaims, revokes, repudiates or 

rejects in whole or in part, or challenges the 

validity of, any Control and Profit Transfer 

Agreement entered into by it or otherwise fails to 

comply with or perform its obligations under such 

Control and Profit Transfer Agreement; 

(ж) Прекратяване на споразумение за контрол и 
трансфер на печалби: Ако Контролираща 

страна на другата Страна оттегли 

потвърждаването, обезсили, отмени, развали 

или отхвърли изцяло или отчасти, или пък 

оспори действителността на Споразумение за 

контрол и трансфер на печалби, сключено от 

нея, или по друг начин не изпълни или спази 

задълженията си по Споразумение за контрол и 

трансфер на печалби; 

(h) Impaired Ability to Perform: If in the reasonable 

and good faith opinion of the Requesting Party, the 

ability of the Relevant Entity to perform its 

obligations under this Agreement, any Credit 

Support Document or any Control and Profit 

Transfer Agreement, as the case may be, is 

materially impaired; or 

(з) Накърнена способност за изпълнение: Ако по 

обоснованото и добросъвестно мнение на 

Изискващата страна способността на 

Съответната организация да изпълнява 

задълженията си по настоящия Договор, 

Документ за кредитна помощ или Споразумение 

за контрол и трансфер на печалби, в зависимост 

от случая, бъде съществено накърнена; или 

(i) Amalgamation/Merger: If the other Party or its 

Credit Support Provider undergoes a change of 

control, consolidates or amalgamates with, or 

merges with or into, or transfers all or substantially 

all its assets to, or reorganises, incorporates, 

reincorporates, or reconstitutes into or as, another 

Entity, or another Entity transfers all or 

substantially all its assets to, or reorganises, 

incorporates, reincorporates, or reconstitutes into 

or as, such other Party or its Credit Support 

Provider and: 

(и) Сливане/вливане: Ако другата Страна или 

неин Доставчик на кредитна помощ премине 

през промяна в контрола, окрупни се или се влее 

във или се слее със, или пък прехвърли всички 

или в основни линии всички свои активи, или се 

реорганизира, включи, повторно се включи, или 

се конституира във или като друга Организация, 

или пък друга Организация прехвърли всички 

или в основни линии всички свои активи на, или 

се реорганизира, включи, повторно се включи, 

или се конституира във или като тази друга 

Страна или неин Доставчик на кредитна помощ 

и: 

(i) the creditworthiness of such Party, its Credit 

Support Provider or the resulting, surviving, 

transferee or successor Entity is materially 

weaker than that of the other Party or such 

Credit Support Provider, as the case may be, 

immediately prior to such action; 

(i) кредитоспособността на тази Страна, 

нейния Доставчик на кредитна помощ или 

възникналата, или продължила 

съществуването си Организация 

приобретател или правоприемник е 

съществено по-слаба от тази на другата 

Страна или Доставчика на кредитна помощ, 

в зависимост от случая, отколкото 

незабавно преди това действие; 
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(ii) the resulting, surviving, transferee or 

successor Entity fails to assume all the 

obligations of that other Party or such Credit 

Support Provider under this Agreement or 

any Credit Support Document to which it or 

its predecessor was a party by either 

operation of law or pursuant to an agreement 

reasonably satisfactory to the Requesting 

Party; or 

(ii) възникналата или продължила 

съществуването си Организация 

приобретател или правоприемник не успее 

да поеме всички задължения на тази друга 

Страна или този Доставчик на кредитна 

помощ по настоящия Договор или 

Документ за кредитна помощ, по който тя 

или нейния праводател е бил страна, или по 

силата на закона или на договор, който е 

обосновано задоволителен за Изискващата 

страна; или 

(iii) the benefits of any Credit Support Document 

cease or fail to extend (without the consent 

of the Requesting Party) to the performance 

by such resulting, surviving, transferee or 

successor Entity of its obligations under this 

Agreement. 

(iii) ползите, пораждани от Документ за 

кредитна помощ бъдат преустановени или 

не бъдат продължени (без съгласието на 

Изискващата страна) с оглед на 

изпълнението на възникналата или 

продължила съществуването си 

Организация приобретател или 

правоприемник на задълженията ѝ по 

настоящия Договор. 

§27. § 27. 
Provision of Financial Statements and Tangible Net 

Worth 
Представяне на финансови отчети и Нетна 

стойност на материалните активи 
1. Provision of Financial Statements: Unless otherwise 

specified in Section B of Part I (Individual Terms), if 

requested by a party, the other Party shall deliver 

1. Представяне на финансови отчети: Освен ако в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия) не е 

определено друго, при поискване от някоя от 

Страните, другата Страна представя 
(a) within one hundred and twenty (120) days 

following the end of each fiscal year, a copy of 

such other Party's, or for such period the other 

Party's obligation are supported by a Credit 

Support Provider or if it is a party to a Control and 

Profit Transfer Agreement, its Credit Support 

Provider's or its Controlling Party's, as the case 

may be, annual report containing audited 

consolidated financial statements for such fiscal 

year; and 

(a) в рамките на сто и двадесет (120) дни след края 

на всяка финансова година копие от годишния 

доклад, съдържащ одитирани консолидирани 

финансови отчети за финансовата година на тази 

друга Страна или за периода, през който 

задължението на другата Страна се подпомага от 

Доставчик на кредитна помощ, или ако тя е 

страна по Споразумение за контрол и трансфер 

на печалби – годишния доклад на своя 

Доставчик на кредитна помощ или на 

Контролиращата страна, в зависимост от случая; 

и 

(b) within sixty (60) days after the end of each of its 

first three fiscal quarters of each fiscal year, a copy 

of its quarterly report containing unaudited 

consolidated financial statements. 

(б) в рамките на шестдесет (60) дни след края на 

всяко от нейните първи три финансови 

тримесечия на всяка финансова година – копие 

от тримесечния доклад, съдържащо неодитиран 

консолидиран финансов отчет. 

2. Decline in Tangible Net Worth: If this § 27.2 is 

specified as applying in Section B of Part I (Individual 
Terms), as soon as it becomes aware of such decline, 

each Party shall promptly notify the other Party of the 

occurrence of a decline in its Tangible Net Worth or 

the Tangible Net Worth of its Credit Support Provider 

or Controlling Party, to a level below the amount 

specified in Section B of Part I (Individual Terms). 

2. Спад в нетната стойност на материалните 
активи: Ако настоящият § 27.2 е определен като 

приложим в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия), веднага щом научи за такъв спад, всяка 

Страна в кратък срок уведомява другата относно 

възникването на спад в Нетната стойност на своите 

материални активи или в тази на своя Доставчик на 

кредитна помощ или Контролираща страна до 

равнище под сумата, определена в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия). 
3. Accounting Principles: In all cases the financial 

statements referred to in this § 27 shall be prepared in 

3. Принципи на отчетност: Във всички случаи 

финансовите отчети по настоящия § 27 се съставят в 
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accordance with generally accepted accounting 

principles in the relevant jurisdiction. 

съответствие с общоприетите счетоводни принципи 

в съответната държава. 
§28. § 28. 

Assignment Прехвърляне 
1. Prohibition: Neither Party shall be entitled to assign 

its rights and obligations under this Agreement to a 

third party without the prior written consent of the 

other Party. Such consent shall not be unreasonably 

delayed, refused or withheld. 

1. Забрана: Никоя Страна няма право да прехвърля 

своите права и задължения по настоящия Договор на 

трето лице без предварително писмено съгласие на 

другата. Съгласието не следва неоснователно да се 

бави, отказва или да не се предоставя. 
2. Assignment to Affiliates: If this § 28.2 is specified as 

applying in Section B of Part I (Individual Terms), 

each Party shall be entitled to assign its rights and 

obligations under this Agreement without the prior 

written consent of the other Party to an Affiliate of an 

equivalent or greater creditworthiness, provided that 

such Affiliate is incorporated in the same jurisdiction 

as the assigning and transferring Party. Such 

assignment shall only become effective upon notice 

being received by the other Party and provided that 

any Credit Support Document issued or agreed on 

behalf of the assigning Party has first been reissued or 

amended to support the obligations of the Affiliate for 

the benefit of the other Party. 

2. Прехвърляне на Свързани лица: Ако настоящият 

§ 28.2 е определен като приложим в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия), всяка Страна има 

право да прехвърля своите права и задължения по 

настоящия Договор без предварителното писмено 

съгласие на другата Страна на Свързано лице с 

еднаква или по-висока кредитоспособност, при 

условие това Свързано лице да е регистрирано в 

същата юрисдикция като прехвърлящата Страна. 

Това прехвърляне влиза в сила единствено след 

получаване на уведомление от другата Страна и при 

положение че Документите за кредитна помощ, 

издадени или договорени от името на 

прехвърлящата Страна, са предварително 

преиздадени или изменени в подкрепа на 

задълженията на Свързаното лице в полза на другата 

Страна. 
§29. § 29. 

Confidentiality Поверителност 
1. Confidentiality Obligation: Unless this § 29 is 

specified as not applying in Section B of Part I 

(Individual Terms), and subject to § 29.2 (Exclusions 
from Confidential Information), neither Party shall 

disclose the terms of this Agreement ("Confidential 
Information") to a third party. 

1. Задължение за поверителност: Освен ако 

настоящият § 29 не е определен като неприложим в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия), и при 

съобразяване на § 29.2 (Изключения от правилото 
за поверителност на информацията), никоя Страна 

няма да разгласява условията на настоящия Договор 

(„Поверителна информация“) пред трети лица. 
2. Exclusions from Confidential Information: 

Confidential Information shall not include information 

which: 

2. Изключения от правилото за поверителност на 
информацията: Поверителната информация не 

включва информация, която: 
(a) is disclosed with the other Party's prior written 

consent; 

(a) е разкрита с предварителното писмено съгласие 

на другата Страна; 

(b) is disclosed by a Party to the Network Operator 

(or, as applicable, to the relevant issuing body), its 

directors, employees, Affiliates, agents, 

professional advisers, bank or other financing 

institution, rating agency or intended assignee; 

(б) е разкрита от Страна пред Мрежовия оператор 

(или, ако е приложимо, съответния издаващ 

орган), неговите ръководители, служители, 

Свързани лица, представители, професионални 

консултанти, банка или друга финансова 

институция, рейтингова агенция или бъдещ 

приобретател; 

(c) is disclosed to comply with any applicable law, 

regulation, or rule of any exchange, system 

operator or regulatory body, or in connection with 

any court or regulatory proceeding, provided that 

each Party shall, to the extent practicable and 

permissible under such law, regulation, or rule, use 

reasonable efforts to prevent or limit the disclosure 

and to give the other Party prompt notice of it; 

(в) е разкрита в изпълнение на приложим закон, 

подзаконов акт или правило на борса, системен 

оператор или регулаторен орган, или във връзка 

със съдебно или административно 

производство; при положение че всяка Страна, 

доколкото това е разрешено и осъществимо по 

съответния закон, подзаконов акт или правило, 

полага оправдани усилия за предотвратяване 

или ограничаване на разкриването и уведоми 
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своевременно другата Страна за него; 

(d) is in or lawfully comes into the public domain 

other than by a breach of this § 29; or 

(г) е или законосъобразно стане обществено 

достояние, по начин, различен от нарушение на 

настоящия § 29; или 

(e) is disclosed to price reporting agencies or for the 

calculation of an index provided that such 

disclosure shall not include the identity of the 

other Party. 

(д) е оповестена на ведомства, отчитащи цените, 

или за изчисляването на индекс, при положение 

че такова оповестяване не идентифицира 

другата Страна. 

3. Expiration: A Party's obligation in respect of this 

Agreement under this § 29 shall expire one (1) year 

after being terminated in accordance with § 18.1 

(Term). 

3. Изтичане: Задължението на Страна във връзка с 

настоящия Договор по този § 29 изтича една (1) 

година след прекратяването му в съответствие § 18.1 

(Срок). 
4. Marketing: The Parties may jointly agree to 

incorporate into their respective marketing and 

publicity materials any reference to, or make any 

public announcement or press release about, the 

existence of this Agreement, details of the Facility, 

details of the Contract Quantity or the role of it and/or 

the other Party. Where required by an Applicable Law 

to make any of the above declarations, the obliged 

Party may make such declarations unilaterally subject 

to informing the other Party in writing. 

4. Маркетинг: Страните могат съвместно да приемат 

да включат в съответните си маркетингови и 

рекламни материали упоменаване на или да 

направят публично заявление, или съобщение за 

пресата за съществуването на настоящия Договор, 

данни за Съоръжението, Договореното количество 

или своята роля и/или ролята на другата Страна. Ако 

Приложимото право изисква да бъдат направени 

някои от горните декларации, задължената Страна 

може да стори това едностранно, при условието да 

уведоми писмено другата Страна. 
§30. § 30. 

Representations and Warranties Заявления и гаранции 
1. General Representations and Warranties: Unless 

otherwise specified in Section B of Part I (Individual 
Terms), each Party hereby represents and warrants to 

the other Party upon entering into this Agreement and 

throughout the Term as follows: 

1. Общи заявления и гаранции: Освен ако не е 

определено друго в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), всяка от Страните с 

настоящото заявява и гарантира пред другата 

Страна при сключването на настоящия Договор и за 

целия му срок следното: 
(a) it is an Entity duly organised, validly existing and 

in good standing under the laws of its jurisdiction 

of incorporation or organisation; 

(a) тя е Организация, надлежно учредена, 

действително съществуваща и в добро актуално 

състояние съгласно законите на държавата на 

регистрация или учредяване; 

(b) the signing and the entering by it into of this 

Agreement, and any Credit Support Document to 

which it is a party, shall not violate any provision 

of its constitutional documents; 

(б) подписването и сключването от нея на 

настоящия Договор и на Документите за 

кредитна помощ, по които тя е страна, не 

нарушават разпоредби на нейните устройствени 

документи; 

(c) it has the power and is authorised to execute, 

deliver and perform its obligations under this 

Agreement and any Credit Support Document to 

which it is a party and has taken all necessary 

action to authorise that execution, delivery, 

performance and its entry into this Agreement and 

its execution, delivery and the performance of this 

Agreement and any Credit Support Document do 

not violate or conflict with any other term or 

condition of any contract to which it is a party or 

any constitutional document, rule, law or 

regulation applicable to it; 

(в) тя има правомощията и е упълномощена да 

поема, спазва и изпълнява своите задължения по 

настоящия Договор и Документите за кредитна 

помощ, по които тя е страна, като е предприела 

всички необходими действия да получи право за 

поемането, спазването и изпълнението им и за 

сключването на Договора, а неговото поемане, 

спазване и изпълнение, както и тези на 

Документите за кредитна помощ, не са в 

нарушение или противоречие с други условия по 

договори, по които тя е страна или съгласно 

учредителни документи, норми, закони или 

подзаконови актове, приложими спрямо нея; 

(d) no Material Reason for termination as outlined in 

§ 18.5 (Definition of Material Reason), with 

respect to it has occurred and is continuing and no 

such event or circumstance would occur as a result 

(г) не е възниквала и не съществува в момента 

Значима причина за прекратяване съгласно 

предвиденото в § 18.5 (Определение за значима 
причина) и такова събитие или обстоятелство 
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of its entering into or performing its obligations 

under this Agreement; 

няма да възникне в резултат от сключването или 

изпълнението на нейните задължения по 

настоящия Договор; 

(e) it has all Governmental Approvals necessary for it 

to legally perform its obligations under this 

Agreement and any Credit Support Document to 

which it is party; 

(д) тя разполага с всички Одобрения от държавни 

органи, необходими за законосъобразното 

изпълнение на задълженията ѝ по настоящия 

Договор и Документите за кредитна помощ, по 

които тя е страна; 

(f) it has negotiated, entered into and executed this 

Agreement and any Credit Support Document to 

which it is a party as principal (and not as agent or 

in any other capacity, fiduciary or otherwise); 

(е) тя е договорила, сключила и подписала 

настоящия Договор и Документите за кредитна 

помощ, по които е страна, като принципал (а не 

като представител или в друго качество на 

довереник, пълномощник и т.н.); 

(g) it regularly enters into agreements for the trading 

of electricity and Certificates as contemplated by 

this Agreement, and does so on a professional 

basis in connection with its principal line of 

business, and may be reasonably characterised as 

a professional market party; 

(ж) тя редовно сключва споразумения за търговия с 

електрическа енергия и Сертификати, каквито са 

предвидени в настоящия Договор и прави това 

професионално във връзка с основния си 

предмет на дейност, като може с основание да се 

характеризира като професионален участник на 

този пазар; 

(h) it is acting for its own account (and not as advisor, 

agent, broker or in any other capacity, fiduciary or 

otherwise), has made its own independent decision 

to enter into this Agreement and as to whether this 

Agreement is appropriate or proper for it based 

upon its own judgement, is not relying upon the 

advice or recommendations of the other Party in so 

doing, and is capable of assessing the merits of, 

and understands and accepts, the terms, conditions 

and risks of this Agreement; 

(з) тя действа за своя сметка (а не като консултант, 

представител, брокер или в друго качество на 

довереник, пълномощник и пр.), взела е сама 

независимо решение за сключване на настоящия 

Договор, както и дали същото е целесъобразно 

или подходящо за нея по собствена преценка, 

без да разчита на съвети или препоръки на 

другата Страна в това отношение, и е в 

състояние да оцени по същество, а също разбира 

и приема разпоредбите, условията и рисковете 

на настоящия Договор; 

(i) the other Party is not acting as its fiduciary or 

adviser; 

(и) другата Страна не действа като неин довереник, 

представител или консултант; 

(j) it is not relying upon any representation made by 

the other Party other than those expressly set forth 

in this Agreement or any Credit Support 

Document to which it is a party; 

(й) тя не разчита на заявления, направени от другата 

Страна, освен изрично съдържащите се в 

настоящия Договор и Документите за кредитна 

помощ, по които тя е страна; 

(k) with respect to a Party that is a governmental 

Entity or public power system, such governmental 

Entity or public power system represents and 

warrants to the other Party as follows: 

(к) по отношение на Страна, която е държавен 

Орган или обществена енергийна система, този 

държавен Органи или публична енергийна 

система заявява и гарантира пред другата Страна 

следното: 

(i) all acts necessary for the valid execution, 

delivery and performance of this Agreement, 

including without limitation, competitive 

bidding, public notice, election, referendum, 

prior appropriation or other required 

procedures have or shall be taken and 

performed; 

(i) всички действия, необходими за валидното 

сключване, спазване и изпълнение на 

настоящия Договор включително, без 

изброяването да е изчерпателно, тръжни 

процедури, обществени уведомления, 

избори, референдуми, предварителни 

отчуждения и бюджетни кредити или други 

необходими процедури са или ще бъдат 

предприети и изпълнени; 

(ii) entry into and performance of this 

Agreement by a governmental Entity or 

public power system are for a proper public 

purpose within the meaning of relevant 

constitutional or other governing documents 

and applicable law; and 

(ii) сключването и изпълнението на настоящия 

Договор от държавен Орган или 

обществена енергийна система обслужват 

надлежна обществена цел по смисъла на 

съответните устройствени или други 

ръководни документи и приложимото 
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право; и 

(iii) the Term of this Agreement does not extend 

beyond any applicable limitation imposed by 

any relevant constitutional or other 

governing documents and applicable law; 

and 

(iii) срокът на настоящия Договор не надхвърля 

приложимото ограничение, наложено по 

силата на съответните устройствени или 

други ръководни документи и 

приложимото право; и 

(l) with respect to a Party, it is not insolvent, and there 

are no pending or threatened legal or 

administrative proceedings to which it is a party 

which to the best of its knowledge would 

materially adversely affect its ability to perform its 

obligations under this Agreement or any Credit 

Support Document to which it is party, such that it 

could become insolvent. 

(л) по отношение на Страна, същата не е 

неплатежоспособна и не съществуват или няма 

опасност от съдебни или административни 

производства, по които да е страна и които, 

доколкото е запозната, биха оказали съществено 

неблагоприятно въздействие върху 

способността ѝ да изпълнява задълженията си по 

настоящия Договор или Документ за кредитна 

помощ, по който тя е страна, и да стане 

неплатежоспособна. 

2. Specific Representations and Warranties: Unless 

otherwise specified in Section B of Part I (Individual 
Terms), each Party undertakes that throughout the 

Term it will: 

2. Конкретни заявления и гаранции: Освен ако не е 

определено друго в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия), всяка от Страните се 

ангажира, че през целия Срок тя ще: 
(a) have, maintain and comply with the requirements 

of all authorisations and consents that Party is 

responsible for procuring and maintaining; 

(a) разполага със, поддържа и изпълнява 

изискванията на всички разрешения и съгласия, 

които тази Страна е длъжна да осигури и 

поддържа; 

(b) comply with all Applicable Law, and not by its 

acts or omissions knowingly or recklessly cause 

the other Party to breach any Applicable Law or 

this Agreement; 

(б) спазва всичкото Приложимо право и няма със 

свои действия или бездействия съзнателно или 

безразсъдно да доведе до това другата Страна да 

наруши Приложимото право или настоящия 

Договор; 

(c) provide the other Party with all documents, data, 

certificates or other information relating to the 

subject matter of this Agreement as the other Party 

may reasonably request (including any of the same 

that the other Party may have been requested to 

provide to a Competent Authority), and shall 

provide any Competent Authority with all 

documents, data, certificates or other information 

relating to the subject matter of this Agreement 

which such Competent Authority may request 

from time to time; 

(в) предостави на другата Страна всички 

документи, данни, сертификати и друга 

информация, свързани с предмета на настоящия 

Договор, както другата Страна може с основание 

да изиска (в т.ч. някои от изброените, за които от 

другата Страна е изискано да представи на 

Компетентен орган), и предоставя на 

Компетентни органи всички документи, данни, 

сертификати и друга информация, свързани с 

предмета на настоящия Договор, които подобен 

Компетентен орган може да изиска 

впоследствие; 

(d) any other specific additional representations and 

warranties as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms). 

(г) други конкретни допълнителни заявления и 

гаранции, както е определено в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия). 

3. Additional Representations and Warranties of the 
Seller: The Seller undertakes that throughout the 

Term: 

3. Допълнителни заявления и гаранции от 
Продавача: Продавачът се задължава, че през 

целия Срок: 
(a) on each date that Certificates are Delivered, the 

Seller is entitled to dispose of the Certificates; 

(a) на всяка дата, на която се Доставят Сертификати, 

Продавачът има право да се разпореди със 

Сертификатите; 

(b) the Certificates are capable of being Delivered in 

accordance with § 10.2 (Electronic Transfer of 
Certificates); 

(б) Сертификатите могат да бъдат Доставяни в 

съответствие с § 10.2 (Прехвърляне на 
Сертификати по електронен път); 

(c) on each date that Certificates are Delivered, the 

Certificates fulfil and correspond to the 

specifications agreed by the Parties as applicable 

and set out in this Agreement; 

(в) на всяка дата, на която се Доставят Сертификати, 

същите изпълняват и отговарят на 

спецификациите, съгласувани от Страните като 

приложими и описани в настоящия Договор; 
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(d) after the last day of the relevant Delivery Period 

and successful discharge of its Delivery 

obligation, the Seller shall not request a 

Cancellation Statement in respect of the cancelled 

Certificates where Transfer by Cancellation 

Statement has been specified, to any other person 

or to any third party; 

(г) след последния ден на съответния Период на 

доставка и успешно изпълнение на 

задължението си за Доставка, Продавачът няма 

да изисква Заявление за анулиране по 

отношение на анулираните Сертификати, в 

което да е посочено Прехвърляне със заявление 

за анулиране, за друго лице или за трети страни; 

(e) it has not entered into, and will not enter into 

without the Buyer's prior written consent (not to be 

unreasonably withheld, delayed or made subject to 

conditions) any agreement or arrangement for the 

granting of naming rights, branding, advertising or 

any other marketing or public relations activities 

in respect of the Facility or the Metered Output 

with any person. It shall be reasonable for the 

Buyer to withhold its consent to such an agreement 

or arrangement where the Buyer determines, 

acting reasonably and in good faith that the person 

concerned or any of its Affiliates or officers has 

committed an offence or is engaged in any other 

activity damaging to the reputation of the Buyer 

and/or the subject nature of this Agreement; 

(д) той не е сключвал и няма да сключи, без 

предварително писмено съгласие на Купувача 

(което не следва неоснователно да се отказва, 

бави или да се обвързва с условия) споразумение 

или договореност за предоставяне на права 

върху наименования, брандове, реклама или 

други маркетингови или промоционални 

дейности във връзка със Съоръжението, или 

Измереното производство с никое лице. 

Купувачът има основание да не даде съгласие за 

подобно споразумение или договореност, ако 

той определи, действайки обосновано и 

добросъвестно, че въпросното лице или негови 

Свързани лица, или служебни лица, е допуснало 

правонарушение или извършва друга дейност, 

която вреди на доброто име на Купувача и/или 

на предмета на настоящия Договор; 

(f) it will comply with the Seller Conditions with the 

exception of § 3.1(a)(v) (Seller's Conditions 
Precedent); and 

(е) той ще спазва Условията към Продавача, с 

изключение на § 3.1(а)(v) (Предварителни 
условия към Продавача); и 

(g) if "Physical Settlement" is specified as applying in 

Section A of Part I (Individual Terms), throughout 

the Total Supply Period, if the quantity of 

electricity generated by the Facility is insufficient 

to meet the Contract Quantity of electricity, it will 

procure the remainder of such electricity from the 

Licensed Supplier and cause this to be delivered to 

the Buyer during the relevant Delivery Period(s). 

(ж) ако в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия) като приложим е определен „Физически 
сетълмент“, за целия Общ период на доставка, 

ако количеството електрическа енергия, 

произведено от Съоръжението, бъде 

недостатъчно, за да се изпълни Договореното 

количество електрическа енергия, той да набави 

остатъка от тази електрическа енергия от 

Лицензирания доставчик и да уреди тя да бъде 

доставена на Купувача през съответния(те) 

Период(и) на доставка. 

4. Additional Representations and Warranties of the 
Buyer: The Buyer undertakes that it will comply with 

the Buyer Conditions throughout the Term with the 

exception of § 3.2(a)(iii) (Buyer's Conditions 
Precedent). 

4. Допълнителни заявления и гаранции от 
Купувача: Купувачът се задължава да спазва 

Условията към Купувача през целия Срок, с 

изключение на § 3.2(а)(iii) (Предварителни условия 
към Купувача). 

§31. § 31. 
Governing Law and Dispute Resolution Приложимо право и разрешаване на спорове 

1. Governing Law: This Agreement shall be construed 

in accordance with and governed by the law specified 

in Section B of Part I (Individual Terms). 

1. Приложимо право: Настоящият Договор се 

тълкува в съответствие със и се ръководи от 

правото, определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия). 
2. Dispute Resolution: Notwithstanding § 31.3 (Expert 

Determination), any disputes (whether such disputes 

are contractual or non-contractual in nature such as 

claims in tort, for breach of statute or regulation or 

otherwise) which arise under or in respect of this 

Agreement, including any question regarding its 

existence, validity or termination, shall be subject to 

2. Разрешаване на спорове: Независимо от § 31.3 

(Експертно заключение) всички спорове (били те от 

договорно или от извъндоговорно естество, напр. 

претенции във връзка с непозволено увреждане, 

нарушение на закон или регламент или друго), 

произтичащи от или във връзка с настоящия 

Договор, в т.ч. всички спорове относно неговото 
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determination as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms). 

съществуване, действителност или прекратяване, се 

разрешават, както е определено в Раздел „Б“ от Част 

I (Индивидуални условия). 
3. Expert Determination: 3. Експертно заключение: 

(a) General: (a) Обща информация: 
(i) Whenever any matter is to be referred to 

Expert determination in accordance with this 

Agreement or the Parties otherwise agree in 

writing that a dispute in connection with this 

Agreement will be determined by an Expert, 

such matter or dispute shall be submitted to 

administered expertise proceedings in 

accordance with the Rules for Expertise of 

the International Chamber of Commerce 

("ICC Expertise Rules"), which, save as 

modified by this § 31.3, shall apply to the 

selection and appointment of any Expert and 

the administration of any expertise 

proceedings. 

(i) Когато въпрос следва да бъде отнесен за 

Експертно заключение съгласно настоящия 

Договор или Страните другояче приемат в 

писмена форма, че спор във връзка с 

настоящия Договор ще бъде решен от 

Експерт, този въпрос или спор се разглежда 

в администрирана процедура по експертно 

мнение в съответствие с Правилата за 

експертно мнение на Международната 

търговска камара („Правилата за 
експертно мнение на МТК“), които, освен 

доколкото са променени с настоящия § 

31.3, важат при избора на Експерт и 

администрирането на процедури по 

експертно мнение. 

(ii) Any valid reference by a Party to an Expert 

for determination in accordance with this § 

31.3 may only be withdrawn by the written 

agreement of the Parties. 

(ii) Редовно искане от Страна до Експерт за 

заключение в съответствие с настоящия § 

31.3 може да бъде оттеглено само с 

писмено съгласие на Страните. 

(b) Commencement: The procedure for commencing 

Expert determination is as follows: 

(б) Начало: Процедурата по Експертно заключение 

започва, както следва: 

(i) The Party wishing to appoint an Expert in 

accordance with a right granted by this 

Agreement ("Applicant") shall give notice 

to the other Party ("Expert Notice") along 

with full details of the matter for which it is 

seeking Expert determination. 

(i) Страната, която желае да назначи Експерт 

съгласно право, дадено от настоящия 

Договор („Заявител“) отправя известие до 

другата Страна („Известие за експерт“), 

съдържащо пълни подробности за въпроса, 

за който тя иска Експертно заключение. 

(ii) Within ten (10) Business Days of delivery of 

an Expert Notice, each Party shall nominate 

one (1) Expert meeting the criteria set out in 

§ 31.3(b)(iii) below, following which the two 

(2) nominated Experts shall meet to discuss 

the selection of a third (3rd) Expert, with a 

view to reaching agreement on such selection 

within thirty (30) calendar days following 

delivery of the Expert Notice. 

(ii) До десет (10) Работни дни от връчването на 

Известие за експерт всяка от Страните 

предлага по един (1) Експерт, отговарящ на 

критериите от § 31.3(б)(iii) по-долу, след 

което двамата (2-та) предложени Експерти 

се срещат и обсъждат избора на трети (3-ти) 

Експерт, с цел да постигнат съгласие за 

избора му до тридесет (30) календарни дни 

след връчването на Известие за експерт. 

(iii) The criteria for selection of each Expert are 

that he or she is: 

(iii) Критериите за избора на всеки Експерт са 

той или тя да бъде: 

(I) available and willing to act upon the 

terms of this § 31.3 within twenty (20) 

Business Days of appointment; 

(I) на разположение и да желае да действа 

при условията на настоящия § 31.3 в 

рамките на двадесет (20) Работни дни от 

назначението си; 

(II) an independent natural person 

possessing expert knowledge applicable 

to the matters to be resolved by an 

Expert as set out in the Expert Notice; 

(II) независимо физическо лице, 

притежаващо експертни познания 

относно въпросите, които трябва да 

бъдат решени от Експерт съгласно 

Известието за експерт; 

(III) sufficiently fluent in English to conduct 

the Expert determination and deliver the 

decision in the English language; and 

(III) да владее в достатъчна степен 

английски език за подготовка на 

Експертното заключение и за 
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постановяване на решението на 

английски език; и 

(IV) independent of the Parties and has no 

conflict of interest in acting as an Expert. 

(IV) независим от Страните и да не е в 

конфликт на интереси при действието 

като Експерт. 

(iv) Following agreement on the selection of the 

Experts or if the Parties do not agree on the 

selection of any Expert pursuant to § 

31.3(c)(i) (Appointment of an Expert), the 

Parties may apply in writing to the ICC to 

select and appoint one or more Experts (as 

may be applicable) to resolve the matter or 

dispute ("Application"), enclosing a copy 

of this Agreement, a statement describing the 

nature and circumstances of the matter or 

dispute and, if the Parties do not agree on the 

selection of an Expert pursuant to § 31.3(c)(i) 

(Appointment of an Expert), any matters that 

the Applicant wishes to bring to the attention 

of the ICC for the purpose of selecting the 

Expert (including the required criteria for 

selecting an Expert as set out in § 31.3(c)(i) 

(Appointment of an Expert)). The 

Application shall be simultaneously copied 

to the other Party. 

(iv) След съгласуване на избора на Експертите 

или ако Страните не се договорят за избора 

на Експерт съгласно § 31.3(в)(i) 

(Назначаване на експерт), Страните могат 

да се поискат писмено към МТК да избере 

и назначи един или повече Експерти 

(според случая) за решаване на въпроса или 

спора („Заявление“), прилагайки 

екземпляр от настоящия Договор, справка, 

описваща естеството и обстоятелствата по 

оспорвания въпрос, и ако Страните не са се 

договорили за избора на Експерт съгласно 

§ 31.3(в)(i) (Назначаване на експерт), 

други въпроси, които Заявителят желае да 

постави на вниманието на МТК с оглед 

избора на Експерта (в т.ч. изискваните 

критерии за избор на Експерт, както е 

посочено в § 31.3(в)(i) (Назначаване на 
експерт)). Едновременно с това копие от 

Заявлението се изпраща до другата Страна. 

(v) Within thirty (30) calendar days of service of 

the Application, the other Party to this 

Agreement shall send to the ICC, with 

simultaneous copy sent to the Applicant, a 

reply to any matters raised by the Applicant 

in the Application ("Reply"). 

(v) До тридесет (30) календарни дни след 

връчването на Заявлението другата Страна 

по настоящия Договор изпраща до МТК, с 

копие до Заявителя, отговор по въпросите, 

повдигнати от Заявителя в Заявлението 

(„Отговор“). 

(c) Appointment of an Expert: (в) Назначаване на експерт: 
(i) The Parties shall use reasonable endeavours 

to procure that the ICC appoints the Experts 

within ten (10) Business Days of service of 

the Reply or as soon as reasonably 

practicable thereafter. 

(i) Страните полагат оправдани усилия да 

уредят МТК да назначи Експертите до 

десет (10) Работни дни след връчване на 

Отговора или възможно най-скоро след 

това. 

(ii) Without prejudice to a Party's entitlement to 

challenge the appointment of an Expert 

pursuant to § 31.3(b)(iii) and except where 

selected by the Parties, the decision of the 

ICC as to the identity of any Expert shall be 

final. 

(ii) Без да се накърнява правото на Страните да 

оспорят назначение на Експерт съгласно § 

31.3(б)(iii) и освен когато е избран от 

Страните, решението на МТК за 

самоличността на Експерт е окончателно. 

(iii) Prior to their appointment, each Expert shall 

provide the Parties and the ICC with a 

written resume of his or her past and present 

professional positions, shall agree in writing 

a fee rate conforming to the ICC Expertise 

Rules and shall sign a declaration to the 

effect that there are no circumstances known 

to him or her likely to give rise to justifiable 

doubts as to his or her independence and 

impartiality. The Experts shall each assume 

a continuing duty to disclose any such 

circumstances to the ICC and to the Parties, 

if such circumstances should arise after the 

date of such declaration and before the 

(iii)  Преди назначаването си всеки Експерт 

предоставя на Страните и на МТК писмено 

резюме на своите настоящи и предишни 

професионални позиции, дава писмено 

съгласие за възнаграждението си в 

съответствие с Правилата за експертно 

мнение на МТК и подписва декларация в 

смисъл, че не са му/ѝ известни 

обстоятелства, които биха могли да 

породят обосновани съмнения в 

неговата/нейната независимост и 

безпристрастност. Всеки от Експертите 

поема постоянно задължение да уведомява 

МТК и Страните за подобни обстоятелства, 
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Expert determination is concluded. ако такива възникнат след датата на 

въпросната декларация и преди 

изготвянето на Експертното заключение. 

(iv) An Expert shall act as an expert to determine 

a point of fact and not as an arbitrator. 

(iv)  Експертът действа като експерт за 

установяване на факти, а не като арбитър. 

(d) Further written submissions: The filing of 

written submissions in addition to the Application 

and the Reply shall be upon the application of a 

Party and at the discretion of the Experts. 

(г) Допълнително представени писмени 
материали: Представянето на писмени 

материали в допълнение към Заявлението и 

Отговора е по инициатива на Страните и по 

преценка на Експертите. 
(e) Hearing: Unless otherwise agreed by the Parties, 

the Experts shall fix a date, time and venue for a 

hearing which, unless such time limit is extended 

in accordance with § 31.3(h) (Challenges), shall 

be no later than sixty (60) calendar days after the 

latest date on which any written submission may 

be served pursuant to § 31.3(b)(iv) 

(Commencement) or no later than sixty (60) 

calendar days of the appointment of the Experts if 

no further written submissions are to be filed. 

Otherwise, the Experts may adopt such procedures 

and may conduct their determination in such 

manner as they consider appropriate. 

(д) Заседание: Освен ако Страните не договорят 

друго, Експертите определят дата, час и място за 

заседание, която, освен ако този срок не бъде 

продължен съгласно § 31.3(з) (Отводи), е не по-

късно от шестдесет (60) календарни дни след 

последната дата, на която може да е бил връчен 

писмен материал съгласно § 31.3(б)(iv) (Начало) 

или не по-късно от шестдесет (60) календарни 

дни след назначаването на Експертите, ако няма 

да бъдат представяни други писмени материали. 

Иначе Експертите могат да приемат такива 

процедури и да извършват работата си по такъв 

начин, какъвто сметнат за подходящ. 
(f) The Decision: (е) Решението: 

(i) Where the Experts fail to agree on any issue, 

the Experts shall decide that issue by a 

majority. 

(i) Ако Експертите не постигнат съгласие по 

някой въпрос, те решават същия с 

мнозинство. 

(ii) The Experts shall endeavour to issue their 

decision in writing ("Decision") with 

written reasons for the Decision to the Parties 

within thirty (30) calendar days of the 

hearing, or as soon as reasonably practicable 

thereafter. 

(ii) Експертите полагат усилия да издадат 

решението си в писмен вид („Решение“), с 

писмени мотиви за Решението, до Страните 

в срок от тридесет (30) календарни дни след 

заседанието или възможно най-скоро след 

това. 

(iii) The Decision shall (unless fraud or manifest 

error is shown) be final and binding on the 

Parties. 

(iii)  Решението (освен ако не се установи 

измама или явна грешка) е окончателно и 

обвързващо за Страните. 

(iv) All matters under this § 31.3 must be 

conducted, and the Decision and the written 

reasons for the Decision shall be written, in 

the English language. 

(iv) Всички въпроси по настоящия § 31.3 се 

разглеждат и Решението и писмените 

мотиви за него се изготвят на английски 

език. 

(g) Communications and Time Limits: (ж) Съобщения и срокове: 
(i) All communications between the Parties 

concerning the Expert determination shall 

be: 

(i) Всички съобщения между Страните 

относно Експертното заключение са: 

(I) copied to the ICC and, once 

appointed, to each of the Experts; 

and 

(I) с копие до МТК и, след 

назначаването им – до всеки от 

Експертите; и 

(II) be by fax or email, with a hard copy 

following by post. 

(II) по телефакс или електронна поща, 

последвано от екземпляр в 

разпечатан вид по обикновена 

поща. 

(ii) The time limits set out in this § 31.3 may be 

extended only by written agreement by the 

Parties or by the Experts. 

(ii) Сроковете, определени в настоящия § 31.3, 

могат да бъдат продължавани само с 

писмено съгласие на Страните или 

Експертите. 

(h) Challenges: The Experts may be challenged by 

either Party if circumstances exist that give rise to 

(з) Отводи: За Експерти може да се направи отвод 

от всяка от Страните при наличие на 
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justifiable doubts as to any of their impartiality or 

independence. In such circumstances the 

challenge shall be brought by written notice to the 

ICC copied to the other Party within fourteen (14) 

calendar days of the appointment of the relevant 

Expert or within fourteen (14) calendar days of the 

challenging Party becoming aware of the 

circumstances giving rise to the challenge. Unless 

the challenged Expert withdraws. or whichever of 

the Parties that has not brought the challenge 

agrees to the challenge, within fourteen (14) 

calendar days of the challenge, the ICC shall 

decide the challenge and, if appropriate, shall 

appoint a replacement Expert in accordance with 

the criteria set out herein. 

обстоятелства, които пораждат обосновани 

съмнения в тяхната безпристрастност или 

независимост. При такива обстоятелства 

отводът се прави с писмено известие до МТК, с 

копие до другата Страна, до четиринадесет (14) 

календарни дни след назначаването на 

съответния Експерт или до четиринадесет (14) 

календарни дни, след като правещата отвода 

Страна научи обстоятелствата, които дават 

основанията за отвода. Освен ако Експертът, 

срещу който има отвод, не се оттегли сам или 

Страната, която не е правила отвод, се съгласи с 

последния, до четиринадесет (14) календарни 

дни от отвода МТК взема решение по въпроса и 

ако е оправдано, назначава заместващ Експерт в 

съответствие с критериите, посочени в 

настоящото. 

(i) Costs: (и) Разходи: 
(i) The costs of the Expert determination shall 

be in accordance with the ICC Expertise 

Rules and shall be borne in such proportions 

as the Expert shall determine, in his or her 

absolute discretion. 

(i) Разходите по Експертното заключение са в 

съответствие с Правилата за експертно 

мнение на МТК и се поемат в такова 

съотношение, каквото определи Експертът 

изцяло по своя преценка. 

(ii) The Parties shall bear their own legal and 

other costs incurred in connection with the 

Expert determination. 

(ii) Страните поемат сами своите правни и 

други разходи, понесени във връзка с 

Експертното заключение. 
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§32. § 32. 
Miscellaneous Разни 

1. Recording Telephone Conversations: Each Party is 

entitled to record telephone conversations held in 

connection with this Agreement and to use the same as 

evidence. Each Party waives any further notice of such 

recording and acknowledges that it has obtained all 

necessary consents of its officers and employees to 

such recording. 

1. Записи на телефонни разговори: Всяка Страна 

има право да записва телефонни разговори, 

проведени във връзка с настоящия Договор, и да 

използва записите като доказателство. Всяка Страна 

се освобождава от по-нататъшни предизвестия за 

такива записи и потвърждава, че е получила всички 

необходими съгласия от своите длъжностни лица и 

служители за извършването на такива записи. 
2. Notices and Communications: All notices or 

invoices sent by one Party to the other shall be in 

writing and shall be delivered by letter, E-mail or 

facsimile to the address, E-mail address and facsimile 

number specified in Section B of Part I (Individual 
Terms), which shall be updated by the Parties from 

time to time. If no such address is provided by a Party, 

such Party's address shall be deemed to be that of its 

registered office. Written notices and invoices shall be 

deemed to be received and effective: 

2. Уведомления и съобщения: Всички уведомления 

или фактури, изпратени от някоя от Страните до 

другата, са в писмен вид и се доставят с писмо, 

електронна поща или по телефакс до адреса, 

електронния адрес и номера на телефакс, определен 

в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия); които 

впоследствие се актуализират от Страните. Ако 

такъв не бъде предоставен от някоя Страна, за адрес 

на същата се приема адресът на управлението ѝ. 

Писмените предизвестия и фактури се считат за 

получени и с настъпило действие: 
(a) if delivered by hand or courier on the Business 

Day delivered or on the first Business Day after 

the date of delivery if delivered on a day other 

than a Business Day; 

(a) ако бъдат доставени лично или по куриер – в 

Работния ден на доставка или на първия 

Работен ден след датата на доставка, ако са 

доставени в ден, който не е Работен ден; 

(b) if sent by first class post, on the second Business 

Day after the date of posting, or if sent from one 

country to another, on the fifth (5th) Business 

Day after the date of posting; 

(б) ако бъдат изпратени с първокласна поща – на 

втория Работен ден след датата на изпращане 

или, ако са изпратени от една до друга държава, 

на петия (5-ия) Работен ден след датата на 

изпращане; 

(c) if sent by E-mail, on the day of transmission, 

provided such occurred before 17:00 hours 

(recipient's time) on a Business Day or otherwise 

at 09:00 hours (recipient's time) on the first 

Business Day after transmission; and 

(в) ако бъдат изпратени по електронна поща – в 

деня на излъчване, ако то е станало преди 17:00 

часа (според времето на получателя) в Работен 

ден или в противен случай в 09:00 часа (според 

времето на получателя) на първия Работен ден 

след излъчването; и 

(d) if sent by facsimile transmission and a valid 

transmission report confirming good receipt is 

generated, on the day of transmission is 

transmitted before 17:00 hours (recipient's time) 

on a Business Day or otherwise at 09:00 hours 

(recipient's time) on the first Business Day after 

transmission. 

(г) ако бъдат изпратени по телефакс и е 

генерирано валидно съобщение за излъчване, 

потвърждаващо получаването в добро 

състояние – в деня на излъчване, ако то е 

станало преди 17:00 часа (според времето на 

получателя) в Работен ден или в противен 

случай в 09:00 часа (според времето на 

получателя) на първия Работен ден след 

излъчването. 

3. Amendments: Except as otherwise expressly 

provided herein to the contrary, any amendments or 

additions to this Agreement shall be made only in 

writing signed by both Parties. 

3. Изменения: Освен доколкото настоящото изрично 

не предвижда друго, изменения или допълнения в 

настоящия Договор се правят само в писмена форма, 

с подписите на двете Страни. 
4. Partial Invalidity: If, at any time, any provision of 

this Agreement is or becomes illegal, invalid or 

unenforceable, in any respect, under the law of any 

relevant jurisdiction, neither the legality, validity nor 

enforceability of the remaining provisions of this 

Agreement, shall be in any way affected or impaired 

thereby. The Parties undertake to replace any illegal, 

invalid or unenforceable provision with a legal, valid 

4. Частична недействителност: Ако в някой момент 

разпоредба на настоящия Договор е или стане 

незаконна, недействителна или неприложима в 

някакво отношение, законността, действителността 

или приложимостта на останалите разпоредби на 

настоящия Договор няма да бъде засегната или 

нарушена по никакъв начин. Страните се 

задължават да заместят незаконната, 
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and enforceable provision which comes as close as 

possible to the invalid provision as regards its 

economic intent. 

недействителна или негодна за принудително 

изпълнение разпоредба със законна, действителна и 

годна за принудително изпълнение, която във 

възможно най-голяма степен се доближава до 

икономическото предназначение на 

недействителната разпоредба. 
5. Entire Agreement: This Agreement contains the 

whole agreement between the Parties in respect of its 

subject matter and the Parties confirm that they have 

not entered into this Agreement on the basis of any 

representations that are not expressly incorporated into 

this Agreement. 

5. Цялост на Договора: Настоящият Договор 

съдържа цялата договореност между Страните по 

отношение на своя предмет и Страните 

потвърждават, че те не са сключили настоящия 

Договор на основата на заявления, които да не са 

изрично отразени в него. 
6. Third Party Rights: The Parties do not intend that 

any third party shall have any rights under or be able 

to enforce this Agreement and the Parties exclude to 

the extent permitted under applicable law any such 

third party rights that might otherwise be implied. 

6. Права на трети лица: Страните не възнамеряват 

трети лица да получават права или да бъдат в 

състояние да искат принудителното изпълнение на 

настоящия Договор, като Страните изключват, 

доколкото е разрешено съгласно приложимото 

право, подобни права на трети лица, които в 

противен случай биха могли да се подразбират. 
. 



Version 1.0/June 2019 Версия 1.0/юни 2019 г. 

 

 
Annex - 1 

Copyright © 2019 by European Federation of Energy Traders 
Приложение – 1 

Авторско право © 2019, собственост на Европейската федерация на 
търговците на енергия 

 

EFET EФТЕ 
European Federation of 

Energy Traders 
Европейска федерация на 

търговците на енергия 
Annex to the Анекс към 
Agreement Договора 
Defined Terms Определения на термините 

Terms used in this Agreement shall have the following 

meanings: 

Следните термини, използвани в настоящия Договор, 

имат следните значения: 

"Account" (in the case of EECS Certificates) has the 

meaning as specified in the EECS Rules, or (in the case of 

National Scheme Certificates) an account on the Registry 

as specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Сметка“ (за случая на Сертификати на EECS) има 

значението, дадено в Правилата на EECS или (за 

случая на Сертификати от национална схема) сметка в 

Регистъра, както е определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Affiliate" means with respect to a Party, any Entity 

Controlled, directly or indirectly, by that Party, any Entity 

that Controls, directly or indirectly that Party or any Entity 

directly or indirectly under the common Control of a Party; 

„Свързано лице“ означава, по отношение на Страна, 

Организация, пряко или непряко Контролирана от нея, 

Организация, която пряко или непряко Контролира 

тази Страна, или Организация, пряко или непряко под 

общ Контрол от Страна; 

"Agreed Part of Metered Output" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Договорена част от измереното производство“ има 

значението, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Agreement" has the meaning as specified in § 1 (Subject 
of Agreement); 

„Договор“ има значението, определено в § 1 

(Предмет на Договора); 

"AIB Communications Hub" has the meaning as 

specified in the EECS Rules; 

„Съобщителен център на AIB“ има значението, 

определено в Правилата на EECS; 

"All Metered Output" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Общо измерено производство“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Ancillary Service" means frequency control, operating 

reserve, voltage control or any other service consisting of 

an increased or reduced export of electrical power on to the 

local electricity distribution system or national 

transmission system or other services in connection with 

power grid safety and security, which may be offered to the 

Network Operator, or, where the Network Operator is not 

a transmission system operator, the Transmission System 

Operator, under the Relevant Codes and Rules or any other 

contract, auction, tender or arrangement by, from or 

otherwise using a power generation facility connected to 

the local electricity distribution system or national 

transmission system; 

„Технологична услуга“ означава честотно 

регулиране, оперативен резерв, регулиране на 

напрежение или друга услуга, водеща до увеличено 

или намалено отдаване на електрическа енергия към 

местната електроразпределителна система или 

националната електропреносна система или други 

услуги във връзка с безопасността и сигурността на 

електроенергийната система, които може да се 

предлагат от Мрежовия оператор или, ако последният 

не е оператор на преносна система, от Оператора на 

преносната система, съгласно Относимите кодекси и 

правила или друг договор, търг, оферта или 

договореност на, от или иначе с използване на 

съоръжение за производство на електрическа енергия, 

местната електроразпределителна система или 

националната електропреносна система; 

"Applicable EECS Registration Database" means the 

EECS Registration Database through which a Party is 

obliged to perform its Delivery, acceptance or cancellation 

„Приложима регистрационна база данни на EECS“ 
означава Регистрационната база данни на EECS, чрез 

която Страна е длъжна да изпълни задълженията си за 



Version 1.0/June 2019 Версия 1.0/юни 2019 г. 

 

 
Annex - 2 

Copyright © 2019 by European Federation of Energy Traders 
Приложение – 2 

Авторско право © 2019, собственост на Европейската федерация на 
търговците на енергия 

 

obligations under and in accordance with Section A of Part 

I (Individual Terms); 

Доставка, приемане или анулиране по и съгласно 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Applicable Law" means, with respect to any Party, any 

constitutional provision, Law, statute, rule, regulation, 

ordinance, treaty, order, decree, judgment, decision, 

holding, injunction, registration, guideline or 

Governmental Approval enforceable at law or in equity, 

including the interpretation and administration thereof by 

any relevant Competent Authority; 

„Приложимо право“ означава, по отношение на 

Страна, конституционна разпоредба, Закон, статут, 

правило, регламент, наредба, международен договор, 

заповед, постановление, отсъждане, решение, съдебно 

разпореждане, регистрация, указание или Одобрение 

от държавен орган, което подлежи на изпълнение 

съгласно правото или по правото на справедливостта, 

в т.ч. тълкуванията и прилагането на същите от 

съответен Компетентен орган; 

"Applicant" has the meaning as specified in § 31.3(b)(i) 

(Commencement);  
„Заявител“ има значението, определено в § 31.3(б)(i) 

(Начало); 

"Application" has the meaning as specified in § 

31.3(b)(iv) (Commencement);  
„Заявление“ има значението, определено в § 

31.3(б)(iv) (Начало); 

"Authorised Issuing Body" has the meaning as specified 

in the EECS Rules; 
„Оправомощен издаващ орган“ има значението, 

определено в Правилата на EECS; 

"Automatic Termination" has the meaning as specified 

in § 18.4 (Automatic Termination); 

„Автоматично прекратяване“ има значението, 

определено в § 18.4 (Автоматично прекратяване); 

"Balancing" means all actions and processes, on all 

timelines, set by the Network Operator, and, where the 

Network Operator is not a transmission system operator, 

the Transmission System Operator, to ensure, in a 

continuous way, the maintenance of system frequency 

within a predefined stability range as set out in Article 127 

of Regulation (EU) 2017/1485 and in all Applicable Law, 

and that this is complied with and all other actions, 

requirements and responsibilities required of the Balance 

Responsible Party in respect of the Metered Output and the 

Facility under Applicable Law and Relevant Codes and 

Rules; 

„Балансиране“ означава всички действия и процеси, 

съгласно всички графици, определени от Мрежовия 

оператор или, ако последният не е оператор на 

преносна система, от Оператора на преносната 

система, за осигуряване на непрекъснато поддържане 

на честотата на системата в предварително определен 

обхват на стабилност, както е предвидено в Член 127 

от Регламент (ЕС) 2017/1485 и в Приложимото право и 

че това се спазва и всички останали действия, 

изисквания и отговорности, очакващи се от 

Отговаряща за баланса страна по отношение на 

Измереното производство и Съоръжението съгласно 

Приложимото право и Относимите кодекси и правила; 

"Balancing Costs" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Разходи по балансиране“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Balance Responsible Party" means either Party or a 

third party that has entered into a Balance Responsible 

Party Agreement, as specified in Section A of Part I 

(Individual Terms); 

„Отговаряща за баланса страна“ означава всяка от 

Страните или трета страна, която е сключила Договор 

с отговаряща за баланса страна, както е определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Balance Responsible Party Agreement" means an 

agreement between, on the one hand, the Network 

Operator (or its nominee) and, on the other hand, any 

person wishing to participate in the electricity balancing 

market operated by the Network Operator (or its nominee), 

which requires such person to maintain in balance its 

electricity demand and supply with respect to the Network 

Operator's system and to compensate the Network 

Operator for any imbalance in accordance with the terms 

of that agreement; 

„Договор с Отговаряща за баланса страна“  
означава договор между, от една страна, Мрежовия 

оператор (или негов представител) и, от друга страна, 

лице, желаещо да участва на балансиращия пазар на 

електрическа енергия, поддържан от Мрежовия 

оператор (или негов представител), който изисква от 

подобно лице да поддържа в баланс своето търсене и 

предлагане на електрическа енергия по отношение на 

системата на Мрежовия оператор и да компенсира 

последния за евентуални небаланси в съответствие с 

условията на този договор; 

"Balancing Services" means the services provided or 

procured by the Buyer to enable the Seller to meet its 

„Услуги по балансиране“ означава услугите, 

предоставяни или уреждани от Купувача, за да се 
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obligations under the connection or use of system 

agreements with the Network Operator for the Facility (and 

the Balancing Responsible Party under the Balancing 

Responsible Agreement) in respect of Balancing. For the 

avoidance of doubt, the services shall include: 

позволи на Продавача да изпълни задълженията си по 

договорите за присъединяване към или ползване на 

системата с Мрежовия оператор за Съоръжението (и 

Отговарящата за баланса страна по Договора с 

Отговаряща за баланса страна) във връзка с 

Балансирането. За избягване на съмнение, услугите 

включват: 

(a) the proposal of and alignment with the Buyer on the 

definition of balancing products, required services and 

associated risk profile to be tendered; 

(a) предлагане на и уеднаквяване с Купувача на 

определенията за балансиращи продукти, изискващи 

се услуги и свързания с това профил на риска, които 

трябва да бъдат предложени; 

(b) the preparation and performance of any tendering of 

balancing services to competent third parties; and 

(б) подготовка и участие в предлагането на услуги по 

балансиране за компетентни трети страни; и 

(c) the analysis of any offers and proposal of shortlisted 

third parties; 

(в) анализ на евентуалните оферти и предложения от 

преминали предварителен подбор трети страни; 

"Bidding Area" means the electrical exchange area, 

bidding zone or geographical region in which the Delivery 

Point is located; 

„Пазарна зона“ означава зоната за обмен на 

електрическа енергия, пазарната зона или географския 

район, където се намира Мястото на доставка; 

"Business Day" means a day (other than Saturday or 

Sunday) on which commercial banks are open for general 

business at the places where each Party has its registered 

office; 

„Работен ден“ означава ден (различен от събота или 

неделя), в който търговските банки са отворени за 

обичайната си дейност в местата, където всяка Страна 

има своя адрес на управление; 

"Buyer" has the meaning as specified in Section A of Part 

I (Individual Terms); 

„Купувач“ има значението, определено в Раздел „А“ 

от Част I (Индивидуални условия); 

"Buyer Conditions" has the meaning as specified in § 3.2 

(Buyer's Conditions Precedent);  
„Условия към Купувача“ има значението, 

определено в § 3.2 (Предварителни условия към 
купувача); 

"Buyer Loss" has the meaning as specified in § 19.2 

(Mark-to-Market Termination Amount);  
„Загуба на Купувача“ има значението, определено в 

§ 19.2 (Сума при прекратяване след пазарна 
преоценка); 

"Calculation Period" means each of: „Период на изчисляване“ означава всяко от: 

(a) the period running from the Effective Date to the 

last day of the calendar month in which the 

Effective Date occurs (inclusive); 

(a) периода от Датата на влизане в сила до 

последния ден от календарния месец, в който 

настъпва Датата на влизане в сила 

(включително); 

(b) each subsequent calendar period running from the 

first day of each calendar month to the last day of 

the calendar month (inclusive); and 

(б) всеки последващ календарен период от 

първия ден на всеки календарен месец до 

последния ден на календарния месец 

(включително); и 

(c) the period running from the first day of the 

calendar month in which this Agreement expires 

or the Early Termination Date occurs, to the date 

of expiry of this Agreement or the Early 

Termination Date (inclusive); 

(в) периода от първия ден на календарния месец, 

в който настоящият Договор изтича или 

настъпва Дата на предсрочно прекратяване, до 

датата на изтичане на настоящия Договор или 

Датата на предсрочно прекратяване 

(включително); 

"Cancellation Agreement" has the meaning as specified 

in the EECS Rules; 

„Споразумение за анулиране“ има значението, 

определено в Правилата на EECS; 

"Cancellation Statement" means the standard format 

cancellation statement issued by the Registry Operator of 

the Applicable EECS Registration Database pursuant to 

„Заявление за анулиране“ означава заявление за 

анулиране по образец, издадено от Оператора на 

регистъра на Приложимата регистрационна база данни 
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the Relevant Domain Protocol; на EECS съгласно Протокола на съответния домейн; 

"Capacity" means, in respect of the Facility, the declared 

net capacity of the Facility (being the maximum amount of 

electrical power that can be exported to the Delivery Point) 

expressed in MW, as specified in Section A of Part I 

(Individual Terms); 

„Мощност“ означава, по отношение на 

Съоръжението, обявената нетна мощност на 

Съоръжението (което се явява максималното 

количество електрическа енергия, което може да бъде 

изнесено до Мястото на доставка) изразено в MW, 

както е определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Capacity Tolerance" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Толеранс за мощността“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Central European Time" or "CET" means Central 

European Time and shall include Central European Winter 

Time and Central European Summer Time as applicable; 

„Централноевропейско време“ или „ЦЕВ“ означава 

централноевропейско време и включва 

централноевропейското зимно време и 

централноевропейското лятно време в зависимост от 

случая; 

"Certificate" means a certificate of the type as specified 

in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Сертификат“ означава сертификат от вида, 

определен в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Certificate Contract Price" means the price for 

Certificates as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms); 

„Договорена цена на Сертификат“ означава цената 

за Сертификатите, както е определена в Раздел „А“ от 

Част I (Индивидуални условия); 

"Certificate Encumbrance Loss Amount" has the 

meaning as specified in § 11.1(b)(i) (No Encumbrances);  

„Сума на загуба от тежести върху Сертификатите“ 
има значението, определено в § 11.1(б)(i) (Отсъствие 
на тежести); 

"Certificate Ineffectiveness Loss" has the meaning as 

specified in § 10.4(b)(ii) (Ineffectiveness); 
„Загуба поради недействителност на Сертификат“ 
има значението, определено в § 10.4(б)(ii) 

(Недействителност); 

"Certificate No Encumbrances Obligation" has the 

meaning as specified in § 11.1 (No Encumbrances); 
„Задължение да няма тежести върху 
Сертификатите“ има значението, определено в § 11.1 

(Отсъствие на тежести); 

"Change in Law" means the enactment, promulgation, 

execution or ratification of, or any change in or amendment 

to, or repeal or other cancellation of, any Law (or in the 

application or official interpretation of any Law by a 

judgment or decision of any court, tribunal or regulatory 

bodies); 

„Промяна в закон“ означава въвеждане в сила, 

обнародване, приемане или ратификация на промяна 

или изменение във, или отмяна или друго обезсилване 

на Закон (или в прилагането или официалното 

тълкуване на Закон чрез отсъждане или решение на 

съд, трибунал или регулаторен орган); 

"Claim" has the meaning specified in § 21.6(c)(i) 

(Conduct of Claims); 

„Претенция“ има значението, определено в § 

21.6(в)(i) (Уреждане на претенции); 

"Claiming Party" has the meaning as specified in § 15.1 

(Definition of Force Majeure); 

„Позоваваща се страна“ има значението, определено 

в § 15.1 (Определение за Непреодолима сила); 

"Commencement of Commissioning Date" has the 

meaning as specified in § 4.3(a) (Notification); 

„Начална дата на Въвеждането в експлоатация“ 

има значението, определено в § 4.3(a) (Уведомяване); 

"Commercial Operation Date" means the date on which 

the last of the conditions precedent set out in the definition 

of the term Commissioning are satisfied or waived; 

„Дата на търговска експлоатация“ означава датата, 

на която последните предварителни условия, посочени 

в определението за термина „Въвеждане в 

експлоатация“, бъдат изпълнени или отменени; 

"Commissioning" means in respect of the Facility, the 

process of commissioning and testing the Facility such that 

on completion of such process: 

„Въвеждане в експлоатация“ означава, по 

отношение на Съоръжението, процесът на въвеждане в 

експлоатация и изпитване на Съоръжението, така че 
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при приключването на този процес: 

(a) the Facility has an installed and commissioned 

Capacity equal to the Capacity and is capable of 

delivering a corresponding quantity of electricity 

to the Delivery Point and of exporting such 

quantity of electricity to the Network Operator's 

Network; 

(a) Съоръжението да има инсталирана и въведена 

в експлоатация мощност, равна на 

Мощността, и да бъде в състояние да доставя 

съответното количество електрическа енергия 

в Мястото на доставка и да подава това 

количество електрическа енергия в мрежата 

на Мрежовия оператор; 

(b) the Facility has successfully completed all of the 

reliability, efficiency and availability tests 

ordinarily required by an operator of a plant 

similar to the Facility who is acting in accordance 

with Good Industry Practice; and 

(б) Съоръжението да е преминало успешно 

всички изпитания за надеждност, ефективност 

и разполагаемост, които обичайно се изискват 

от оператор на мощност, подобна на 

Съоръжението, който действа в съответствие 

с Добрата практика в бранша; и 

(d) the Buyer has been provided by the Seller with a 

copy of the Taking Over Documentation; 

(г) Продавачът да е предоставил на Купувача 

екземпляр от Приемо-предавателната 

документация; 

"Commissioning Longstop Date" has the meaning as 

specified in Section B of Part I (Individual Terms); 

„Краен срок за Въвеждане в експлоатация“ има 

значението, определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Competent Authority" means any national, federal, 

regional, local or other authority, ministry, inspectorate, 

department, court, arbitral tribunal, administrative agency 

or commission or any other governmental, municipal, 

administrative or regulatory body (in each case to the 

extent each of the foregoing has jurisdiction over either or 

both of the Parties, this Agreement and/or the subject 

matter of this Agreement); 

„Компетентен орган“ означава национален, 

федерален, регионален, местен или друг орган, 

министерство, инспекция, ведомство, съд, арбитражен 

съд, административна агенция или друг държавен, 

общински, административен или регулаторен орган 

(във всеки от случаите, доколкото всеки от горните 

има юрисдикция по отношение на някоя от или и на 

двете Страни, настоящия Договор и/или неговия 

предмет); 

"Conditions Precedent Longstop Date" has the meaning 

as specified in Section B of Part I (Individual Terms); 

„Краен срок за изпълнение на предварителните 
условия“ има значението, определено в Раздел „Б“ от 

Част I (Индивидуални условия); 

"Conditions Precedent Termination Amount" has the 

meaning as specified in Section B of Part I (Individual 
Terms); 

„Сума при прекратяване при неизпълнение на 
предварителните условия“ има значението, 

определено в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Confidential Information" has the meaning as specified 

in § 29.1 (Confidential Information); 

„Поверителна информация“ има значението, 

определено в § 29.1 (Задължение за поверителност); 

"Connection Agreement" means an agreement between 

the Seller and the Network Operator for connection of the 

Facility to the Network, including any ancillary 

documentation required by the Relevant Codes and Rules, 

and which meets the standard set out in § 3.1(a)(iii) 

(Seller's Conditions Precedent); 

„Договор за присъединяване“ означава договор 

между Продавача и Мрежовия оператор за 

присъединяване на Съоръжението към Мрежата, в т.ч. 

придружаващата документация, изисквана от 

Относимите кодекси и правила, и който отговаря на 

стандарта, описан в § 3.1(a)(iii) (Предварителни 
условия към Продавача); 

"Contract Quantity" means the quantity of electricity or 

Certificates as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms), expressed in MWh; 

„Договорено количество“ означава количеството 

електрическа енергия или Сертификати, както е 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия), изразено в MWh; 

"Control" means ownership of more than fifty per cent 

(50%) of the voting power of a Party or Entity and 

"Controlled" 

„Контрол“ означава собственост върху повече от 

петдесет процента (50%) от правата на глас на Страна 

или Организация, а „Контролиран“ 
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or "Controlling" and other cognate expressions shall be 

construed accordingly; 

или „Контролиращ“ и изразите от същия корен се 

тълкуват в съответствие с това положение; 

"Control and Profit Transfer Agreement" has the 

meaning as specified in § 26.3(a)(iii) (Credit Rating); 

„Споразумение за контрол и трансфер на печалби“ 

има значението, определено в § 26.3(а)(iii) (Кредитен 
рейтинг); 

"Controlling Party" has the meaning as specified in § 

26.3(a)(iii) (Credit Rating); 

„Контролираща страна“ има значението, определено 

в § 26.3(а)(iii) (Кредитен рейтинг); 

"Costs" has the meaning as specified in § 19.2(a)(i) 

(Mark-to-Market Termination Amount); 
„Разходи“ има значението, определено в § 19.2(а)(i) 

(Сума при прекратяване след пазарна преоценка); 

"Credit Rating" means in respect of an Entity any of the 

following: (a) the long-term unsecured, unsubordinated 

(unsupported by third party credit enhancement) public 

debt rating; (b) the debt issuer's credit rating; or (c) the 

corporate credit rating given to that entity, in each of cases 

(a) to (c) by Standard & Poor's Rating Group (a division of 

McGraw-Hill Inc.) or Moody's Investor Services Inc.; 

„Кредитен рейтинг“ означава, по отношение на 

Организация, някое от следните неща: (а) 

дългосрочния, необезпечен, неподчинен (без кредитна 

подкрепа от трето лице) рейтинг на дълга към 

държавата; (б) кредитния рейтинг на длъжника; или (в) 

корпоративния кредитен рейтинг, даден на 

организацията във всеки от случаите от (а) до (в) от 

рейтинговото обединение Standard & Poor’s 

(поделение на McGraw-Hill Inc.) или Moody’s Investor 

Services Inc.; 

"Credit Support Documents" has the meaning, with 

respect to a Party, as specified in Section B of Part I 

(Individual Terms), which may include, without limitation, 

a parent guarantee, bank guarantee, letter of awareness, 

Letter of Credit or any credit support agreement; 

„Документи за кредитна помощ“ има значението по 

отношение на Страна, както е определено в Раздел „Б“ 

от Част I (Индивидуални условия), което може да 

включва, без изброяването да е изчерпателно, 

гаранция от дружество-майка, банкова гаранция, 

гаранционно уведомление, Акредитив или 

споразумение за кредитна помощ; 

"Credit Support Provider" has the meaning, with respect 

to a Party, as specified in Section B of Part I (Individual 
Terms); 

„Доставчик на кредитна помощ“ има значението, по 

отношение на Страна, както е определено в Раздел „Б“ 

от Част I (Индивидуални условия); 

"Daily Liquidated Damages Amount" has the meaning 

as specified in Section B of Part I (Individual Terms); 

„Дневен размер на неустойка“ има значението, 

определено в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Damages" has the meaning as specified in § 21.2 

(Exclusion of Liability); 

„Вреди“ има значението, определено в § 21.2 

(Изключване на отговорността); 

"Decision" has the meaning as specified in § 31.3(f)(ii) 

(The Decision); 

„Решение“ има значението, определено в § 31.3(е)(ii) 

(Решението); 

"Deemed Delivery Volume" has the meaning as specified 

in Section B of Part I (Individual Terms); 

„Зачетен обем на доставките“ има значението, 

определено в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Defaulting Party" has the meaning as specified in § 17 

(Suspension); 

„Неизправна страна“ има значението, определено в § 

17 (Временно спиране); 

"Delivery" means (whether used as a verb or noun) the 

removal of the relevant Certificate from one account in the 

Applicable EECS Registration Database (in the case of 

EECS Certificates) or the Registry (in the case of National 

Scheme Certificates) to another account under and in 

accordance with the EECS Rules and the Relevant Domain 

Protocol (in the case of EECS Certificates) or the Registry 

Rules (in the case of National Scheme Certificates) or, 

where specified as applying, the delivery of the required 

statement and documentation in accordance with § 10.3 

„Доставка“ означава (независимо дали се използва 

като глагол, или като съществително) прехвърлянето 

на даден Сертификат от една сметка в Приложимата 

регистрационна база данни на EECS (в случая на 

Сертификати на EECS) в Регистъра (в случая на 

Сертификати от национална схема) в друга сметка по 

и в съответствие с Правилата на EECS и Протокола на 

съответния домейн (в случая на Сертификати на EECS) 

или Правилата на регистъра (в случая на Сертификати 

от национална схема) или, ако е посочено като 
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(Transfer by Cancellation Statement) and "Deliver" and 

"Delivered" and the negative form "Undelivered" will 

be construed accordingly; 

приложимо, подаването на изискваното заявление и 

документация в съответствие с § 10.3 (Прехвърляне със 
заявление за анулиране), а „Доставя“ и „Доставен“ и 

отрицателната форма „Недоставен“ ще се тълкуват 

съответно; 

"Delivery Period" has the meaning for electricity and/or 

Certificates, as appropriate, as specified in Section A of 

Part I (Individual Terms); 

„Период на доставка“ има значението за 

електрическа енергия и/или Сертификати, според 

случая, както е определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Delivery Point" means, if "Physical Settlement" is 

specified in Section A of Part I (Individual Terms), the 

delivery point for electricity as specified in Section A of 

Part I (Individual Terms); 

„Място на доставка“  означава, ако е определен 

„Физически сетълмент“ в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия), мястото на доставка на 

електрическата енергия, както е определено в Раздел 

„А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Delivery Schedule Quantity" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Количество по график на доставка“ има 

значението, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Direct Agreement" means an agreement entered into 

between the Parties and the Seller's lenders or its agent(s) 

to finance the Facility, which relates to the performance of 

certain rights and obligations under this Agreement, 

particularly in relation to Material Reasons; 

„Директен договор“ означава договор, сключен 

между Страните и заемодателите на Продавача или 

негов агент(и), за финансиране на Съоръжението, 

който е свързан с осъществяването на определени 

права и задължения по настоящия Договор, по-

конкретно във връзка със Значими причини; 

"Disputing Party" has the meaning as specified in § 6.8 

(Meter Disputes and Adjustments); 

„Оспорваща страна“ има значението, определено в § 

6.8 (Спорове и настройка на електромера); 

"Domain" has the meaning as specified in the EECS 

Rules and as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms); 

„Домейн“ има значението, определено в Правилата на 

EECS и както е определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Domain of Delivery" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Домейн на доставка“ има значението, определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Due Date" has the meaning as specified in § 22.2 

(Payment); 
„Дата на падеж“ има значението, определено в § 22.2 

(Плащане); 

"Early Termination" has the meaning as specified in § 

18.3(a) (Termination for Material Reason); 

„Предсрочно прекратяване“ има значението, 

определено в § 18.3(a) (Прекратяване поради значима 
причина); 

"Early Termination Date" has the meaning as specified 

in § 18.3(b) (Termination for Material Reason); 

„Дата на предсрочно прекратяване“ има 

значението, определено в § 18.3(б) (Прекратяване 
поради значима причина); 

"EBIT" means earnings before interest and taxes which, 

shall be in respect of the relevant fiscal year, the net 

revenue of the Relevant Entity before deducting corporate 

taxes (or any other tax on income or gains in the relevant 

jurisdiction of the Relevant Entity) plus the sum of all 

interest and any amounts in the nature of interest charged 

to expense relating to financial indebtedness for borrowed 

money (which amounts include debts payable to Affiliates 

as well as debt instruments to financial institutions) of the 

Relevant Entity; 

„ППЛД“ означава печалбите преди лихви и данъци, 

които по отношение на съответната финансова година 

съставляват нетните приходи на Съответната 

организация преди приспадането на корпоративните 

данъци (или всякакъв друг данък върху доходите или 

печалбите в държавата на Съответната организация); 

плюс сбора на всички лихви и всякакви суми от 

естество на лихви, начислявани върху разходи, 

свързани с финансова задлъжнялост за заети суми 

(които включват дългове, платими на Свързани лица, 

както и дългови инструменти – на финансови 

институции) на Съответната организация; 

"EECS Certificate" means a certificate of the type as „Сертификат на EECS“ означава сертификат от вида, 
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specified in Section A of Part I (Individual Terms); определен в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"EECS-Disclosure Certificate" has the meaning as 

specified in the EECS Rules; 

„Сертификат за оповестяване на EECS“ има 

значението, определено в Правилата на EECS; 

"EECS GO" has the meaning as specified in the EECS 

Rules; 

„Гаранция за произход от EECS“ има значението, 

определено в Правилата на EECS; 

"EECS Registration Database" has the meaning as 

specified in the EECS Rules; 

„Регистрационна база данни на EECS“ има 

значението, определено в Правилата на EECS; 

"EECS Rules" means the version number of the 

Principles & Rules of Operation of the Members of the 

Association of Issuing Bodies for the European Energy 

Certificate System and in the relevant Domain Protocol in 

force on the Effective Date. The version of the EECS Rules 

as published by the AIB for the European Energy 

Certificate System at https://www.aib- net.org/eecs/eecsr-

rules (as updated from time to time) are expressly 

incorporated into this Agreement by reference. 

„Правила на EECS“ означава номерът на версията на 

Принципите и правилата за дейността на членовете на 

Асоциацията на издаващите органи [AIB] на 

Европейската система за енергийни сертификати и 

Протокола на съответния домейн, които са в сила на 

Датата на влизане в сила. Версията на Правилата на 

EECS, както се публикува от AIB за Европейската 

система за енергийни сертификати на адрес 

https://www.aib-net.org/eecs/eecsr-rules (с евентуалните 

актуализации впоследствие) изрично се включва в 

настоящия Договор чрез позоваване. 

"EECS Transfer System" means the EECS-GO transfer 

system operated by AIB; 

„Системата за прехвърляне на EECS“ означава 

Системата за прехвърляне на Гаранции за произход от 

EECS, поддържана от AIB; 

"Effective Date" has the meaning as specified in § 3.3 

(Effective Date); 

„Дата на влизане в сила“ има значението, определено 

в § 3.3 (Дата на влизане в сила); 

"Electricity Contract Price" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Договорена цена на електрическата енергия“ има 

значението, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Electricity Encumbrance Loss Amount" has the 

meaning as specified in § 9.4(b)(i) (No Encumbrances);  

„Сума на загуба от тежести върху електрическата 
енергия“ има значението, определено в § 9.4(б)(i) 

(Отсъствие на тежести); 

"Electricity No Encumbrance Obligation" has the 

meaning as specified in § 9.4 (No Encumbrances);  
„Задължение да няма тежести върху 
електрическата енергия“ има значението, 

определено в § 9.4 (Отсъствие на тежести); 

"Electricity Reference Price - Financial" has the 

meaning as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms); 

„Референтна цена на електрическата енергия – 
финансова“ има значението, определено в Раздел „А“ 

от Част I (Индивидуални условия); 

"Electricity Reference Price - Physical" has the meaning 

as specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Референтна цена на електрическата енергия – 
физическа“ има значението, определено в Раздел „А“ 

от Част I (Индивидуални условия); 

"Electricity Reference Price Source" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Източник на референтни цени на електрическата 
енергия“ има значението, определено в Раздел „А“ от 

Част I (Индивидуални условия); 

"Electricity Scheme" has the meaning as specified in the 

EECS Rules; 

„Схема за електрическа енергия“ има значението, 

определено в Правилата на EECS; 

"Electronic Transfer" has the meaning as specified in § 

10.2 (Electronic Transfer of Certificates); 

„Прехвърляне по електронен път“ има значението, 

определено в § 10.2 (Прехвърляне на сертификати по 
електронен път); 

"Emergency" means a condition, circumstance or 

situation that arises or occurs which presents, or is likely to 

present, an actual and imminent threat: (a) to the health, 

„Авария“ означава състояние, обстоятелство или 

ситуация, което възниква или се случва и става или е 

вероятно да стане реална и непосредствена заплаха: (а) 
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safety and security to persons; (b) to the safety and security 

of property or the Facility; or (c) of causing the release, 

pollution or contamination of substances harmful to the 

environment, and in each case which requires an operator 

of a plant similar to the Facility using Good Industry 

Practice to take immediate measures to prevent or mitigate 

such threat; 

за здравето, безопасността и сигурността на хора; (б) 

за безопасността и сигурността на имущество или 

Съоръжението; или (в) да причини изпускане на, 

замърсяване или заразяване с вещества, вредни за 

околната среда и във всеки от случаите изисква от 

оператор на обект, подобен на Съоръжението и който 

следва Добрата практика в бранша, да вземе незабавни 

мерки за предотвратяване или ограничаване на 

подобна заплаха; 

"Encumbrance Loss" means an amount reasonably 

determined by the Buyer in good faith to be its total losses 

and costs in connection a relevant transaction related to 

electricity or Certificates, as applicable, under this 

Agreement, including, but not limited to, any loss of 

bargain, cost of funding or, at the election of the Buyer but 

without duplication, loss or costs incurred as a result of it 

terminating, liquidating, obtaining or re-establishing any 

hedge or related trading position. Such amount shall 

include losses and costs in respect of any payment already 

made under this Agreement prior to delivery of the written 

notice by the Buyer and the Buyer’s legal fees and out-of-

pocket expenses but does not include any amount which 

the Buyer must pay to a third party in respect of any such 

penalty payable to any other party (including any 

government authority or regulator) by that third party; 

„Загуба от тежести“ означава сума, обосновано и 

добросъвестно определена от Купувача като общите 

му загуби и разходи във връзка със съответна сделка, 

свързана с електричество или Сертификати, според 

случая, по настоящия Договор, в т.ч., но не ограничено 

до, пропуснати ползи, разходи за финансиране или, по 

избор на Купувача, но без дублиране, загуби или 

разходи, понесени в резултат на прекратяване, 

ликвидиране, заемане или възстановяване на 

хеджираща или свързана с нея търговска позиция. 

Подобна сума включва загуби и разходи във връзка с 

плащане, което вече е извършено по настоящия 

Договор преди доставка на писменото известие от 

Купувача и правните и фактическите разходи на 

Купувача, но не включва суми, които Купувачът 

следва да плати на трета страна във връзка с неустойки, 

дължими на други страни (в т.ч. държавен орган или 

регулатор) от въпросната трета страна; 

"Entity" means an individual, government or state or 

division thereof, government or state agency, corporation, 

partnership or such other entity as the context may require; 

„Организация“ означава лице, включително 

физическо, държава, област или тяхно подразделение, 

държавна или административна агенция, юридическо 

лице, гражданско дружество или друга организация в 

зависимост от контекста; 

"EPC Contract" means the Agreement for the 

engineering, procurement and construction of the Facility 

entered into, or to be entered into, by the Seller and the 

EPC contractor in respect of the Facility; 

„Договор за ИДС“ означава Договор за инженеринг, 

доставки и строителство на Съоръжението, който е или 

ще бъде сключен между Продавача и изпълнителя на 

ИДС по отношение на Съоръжението; 

"European Union" or "EU" means the European Union 

as it exists from time to time; 

„Европейски съюз“ или „ЕС“ означава Европейският 

съюз във вида, в който съществува към даден момент; 

"Expert" means an individual who is professionally 

specialised in renewable energy generation technology 

installation and operation, appointed by the Parties in 

accordance with § 31.3(c) (Appointment of an Expert); 

„Експерт“ означава физическо лице, което е 

професионално специализирано в монтаж и 

експлоатация на технологии за производство на 

възобновяема енергия, назначено от Страните в 

съответствие с  § 31.3(в) (Назначаване на експерт); 

"Expert Notice" has the meaning as specified in § 

31.3(b)(i) (Commencement); 
„Известие за експерт“ има значението, определено в 

§ 31.3(б)(i) (Начало); 

"Expiration Date" has the meaning, if any, as specified 

in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Дата на изтичане на срока“ има значението, ако има 

такова, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Facility" means the electricity generating equipment 

specified in Section A of Part I (Individual Terms) and 

related infrastructure (but excluding the assets of the 

Network Operator situated, or to be situated, at the Site); 

„Съоръжение“ означава оборудването за 

производство на електрическа енергия, определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия), и 

свързаната с него инфраструктура (но изключвайки 

активите на Мрежовия оператор, които са или ще 
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бъдат разположени на Обекта); 

"Financial Settlement" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Финансов сетълмент“ има значението, определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Force Majeure" has the meaning as specified in § 15.1 

(Definition of Force Majeure); 

„Непреодолима сила“ има значението, определено в 

§ 15.1 (Определение за непреодолима сила); 

"Funds from Operations" means the amount of cash 

generated or employed by the Relevant Entity in its 

operating activities; 

„Средства от дейности“ означава генерираната или 

използвана от Съответната организация парична сума 

в оперативната ѝ дейност; 

"Gains" has the meaning as specified in § 19.2(a)(ii) 

(Mark-to-Market Termination Amount); 
„Печалби“ има значението, определено в § 19.2(а)(i) 

(Сума при прекратяване след пазарна преоценка); 

"Good Industry Practice" means, in respect of the Seller, 

that degree of skill and care which would reasonably and 

ordinarily be expected of an operator of a plant of similar 

type to the Facility experienced in the same type of 

undertaking (i.e. operation and maintenance); 

„Добра практика в бранша“ означава, по отношение 

на Продавача, такова равнище на умение и старание, 

което с основание и обичайно би се очаквало от 

оператор на обект, подобен на Съоръжението, който 

има опит в същия вид предприятие (т.е. експлоатация 

и поддръжка); 

"Government Approval" means any approval, consent, 

franchise, permit, certificate, resolution, concession, 

license, or authorisation issued by or on behalf of any 

applicable Competent Authority; 

„Одобрение от държавен орган“ означава одобрение, 

съгласие, разрешение за дейност, разрешително, 

сертификат, резолюция, концесия, лиценз или 

съгласуване, издадено от или от името на даден 

Компетентен орган; 

"ICC" means the International Chamber of Commerce 

with seat in Paris, France; 

„МТК“ означава Международната търговска камара 

със седалище в Париж, Франция; 

"ICC Expertise Rules" has the meaning as specified in § 

31.3(a)(i) (General); 
„Правила за експертно мнение на МТК“ има 

значението, определено в § 31.3(a)(i) (Обща 
информация); 

"Indemnified Person" has the meaning as specified in § 

21.6(a) (Indemnity); 
„Обезщетено лице“ има значението, определено в § 

21.6(а) (Обезщетение); 

"Indemnity Claiming Party" has the meaning as 

specified in § 21.6(c)(i) (Conduct of Claims);  

„Страна, търсеща обезщетение“ има значението, 

определено в § 21.6(в)(i) (Уреждане на претенции); 

"Indemnity Defaulting Party" has the meaning as 

specified in § 21.6(c)(i) (Conduct of Claims);  
„Страна, дължаща обезщетение“ има значението, 

определено в § 21.6(в)(i) (Уреждане на претенции); 

"Ineffective" means, in respect of a Certificate, that any 

of the following events or circumstances occurs: 
„Недействителен“ означава, по отношение на 

Сертификат, че е настъпило някое от следните събития 

или обстоятелства: 

(a) subject to § 11.1 (No Encumbrances), the 

Certificate has been, or is alleged to have been, 

appropriated from their rightful owner by 

unlawful means, irrespective of whether a bona 

fide (good faith) acquisition would be possible; 

(a) при съобразяване на § 11.1 (Отсъствие на 
тежести), Сертификатът е бил или се твърди, 

че е бил отнет от законния си собственик с 

незаконни средства, независимо от това дали 

би било възможно bona fide (добросъвестно) 

придобиване; 

(b) the Certificate has already been cancelled for 

compliance or is not eligible for compliance 

under the applicable system; 

(б) Сертификатът вече е бил анулиран от 

съображения за съответствие или не може да 

постигне съответствие по приложимата 

система; 

(c) the Certificate has been suspended or withdrawn 

by the Competent Authority or the Authorised 

Issuing Body (as appropriate); and/or 

(в) Сертификатът е бил временно спрян или 

оттеглен от Компетентен орган или 

Оправомощения издаващ орган (според 

случая); и/или 
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(d) the Certificate is not attributable to the Metered 

Output of the Facility,  

(г) Сертификатът не се отнася за Измереното 

производство на Съоръжението,  

and "Ineffectiveness" and other cognate expressions shall 

be construed accordingly; 

и „Недействителност“ и другите изрази от същия 

корен се тълкуват съответно; 

"Interest Rate" has the meaning as specified in § 22.4 

(Default Interest); 
„Лихвен процент“ има значението, определено в § 

22.4 (Лихва при неизпълнение); 

"Late Commissioning Date" has the meaning as 

specified in Section B of Part I (Individual Terms); 

„Отсрочена дата на въвеждане в експлоатация“ 

има значението, определено в Раздел „Б“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Law" means: „Закон“ означава: 

(a) any law (including the common law), statute, 

statutory instrument, regulation, instruction, 

direction, rule or requirement (in each case) of any 

Competent Authority (but, for the avoidance of 

doubt, only to the extent having force of law), 

which shall include without limitation (in the case 

of EECS Certificates) EU Directive 2009/28/EC, 

the EECS Rules, and any Relevant Domain 

Protocol, and (in the case of National Scheme 

Certificates) those which affect the National 

Scheme Certificates, the Registry or the Issuance 

and Registry Rules; and 

(a) закон (в т.ч. по общото право), статут, 

нормативен документ, регламент, инструкция, 

указание, правило или изискване (във всеки от 

случаите) на Компетентен орган (но, за 

избягване на съмнение, само доколкото имат 

силата на закон), което включва, без 

ограничение (в случая на Сертификати на 

EECS), Директива 2009/28/ЕО, Правилата на 

EECS и Протокола на съответния домейн и (в 

случая на Сертификати от национална схема) – 

тези, които засягат Сертификатите от 

национална схема, Регистъра или Правилата за 

издаване и регистрация; и 

(b) any condition or other requirement of any 

Governmental Approval (or of any exemption from 

the requirement to have the same); 

(б) условие или друго изискване от Одобрение от 

държавен орган (или на акт за освобождаване от 

изискване за получаване на същото); 

"Letter of Credit" means an irrevocable standby letter of 

credit payable on demand in a form and substance 

satisfactory to the Requesting Party and issued by a 

financial institution whose Credit Rating is at least the 

rating as specified in Section B of Part I (Individual 
Terms); 

„Акредитив“ означава неотменяем резервен 

акредитив, платим при поискване, по форма и 

съдържание задоволителен за Изискващата страна и 

издаден от финансова институция, чийто Кредитен 

рейтинг е най-малко еднакъв с рейтинга, определен в 

Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Licensed Supplier" means an electricity supply 

company, licensed to operate as a supplier under the 

Applicable Law of its country of operation; 

„Лицензиран доставчик“ означава 

електроснабдително дружество, имащо лиценз да 

действа като доставчик съгласно Приложимото право 

на държавата на дейността си; 

"Longstop Date" has the meaning as specified in Section 

B of Part I (Individual Terms); 

„Краен срок“ има значението, определено в Раздел 

„Б“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Loss" has the meaning as specified in § 19.2(a)(iii) 

(Mark-to-Market Termination Amount); 
„Загуба“ има значението, определено в § 19.2(а)(iii) 

(Сума при прекратяване след пазарна преоценка); 

"Mark-to-Market Termination Amount" has the 

meaning as specified in § 19.2(a) (Mark-to-Market 
Termination Amount); 

„Сума при прекратяване след пазарна преоценка“ 
има значението, определено в § 19.2(а) (Сума при 
прекратяване след пазарна преоценка); 

"Market Disruption Event" shall mean any of the 

following events: 

„Събитие на пазарен срив“ означава всяко от 

следните събития: 

(a) the failure of any relevant Price Source to 

announce or publish information necessary for 

determining the Relevant Reference Price; 

(a) липса на обявяване или публикуване от 

съответен Ценови източник на информация, 

необходима за определяне на Относима 

референтна цена; 

(b) the temporary or permanent objective (б) временна или постоянна обективна липса на 
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unavailability of the Relevant Reference Price; Относима референтна цена; 

(c) the temporary or permanent closing of the Price 

Source of the Relevant Reference Price; 

(в) временно или постоянно закриване на 

Ценовия източник на Относима референтна 

цена; 

(d) the discontinuance or suspension of, or the 

imposition of a material limitation on, trading in 

any relevant futures contract or commodity 

offered by the relevant exchange for the Relevant 

Reference Price; 

(г) прекратяване или временно спиране, или пък 

налагане на съществено ограничение върху 

търговията със съответния фючърсен договор 

или стока, предлагана от съответната борса на 

Относимата референтна цена; 

(e) a material change in the details of the composition 

of or specifications for any relevant commodity or 

Relevant Reference Price (i) which are entered 

into or incorporated in any relevant futures 

contract or offered by the relevant exchange, or 

(ii) which are used by any other relevant 

institution for determining the Relevant 

Reference Price in compiling the price 

information necessary for determining such 

Floating Price; 

(д) съществена промяна в данните за състава или 

спецификациите на съответна стока или 

Относима референтна цена (i) включени или 

отразени в съответен фючърсен договор или 

предлагани от съответната борса, или (ii) 

които се използват от друга съответна 

институция за определяне на Относимата 

референтна цена при събиране на 

информацията, необходима за определяне на 

Плаващата цена; 

(f) a material change in the method of calculation 

used for the Relevant Reference Price to 

determine the price information necessary for 

determining such Floating Price; 

(е) съществена промяна в метода за изчисление, 

използван за съответната Относима 

референтна цена при определяне на ценовата 

информация, необходима за Плаващата цена; 

(g) the Relevant Reference Price no longer being 

reflective of the actual wholesale market price for 

the relevant commodity in the relevant Bidding 

Area; 

(ж) Относимата референтна цена престане да 

отразява реалната цена на пазара на едро за 

съответната стока в съответната Пазарна зона; 

(h) a material reduction in the liquidity of any 

relevant Price Source; 

(з) съществен спад в ликвидността на относим 

Ценови източник; 

(i) the Price Source ceasing to be available to the 

Parties on commercially reasonable terms; and/or 

(и) Ценовият източник пристане да бъде на 

разположение на Страните при условия, 

оправдани от търговска гледна точка; и/или 

(j) any of the circumstances described in sub-clauses 

(a) to (i) above being threatened to occur. 

(й) за всяко от обстоятелствата, описани в 

подточки (a) до (й) по-горе, има реална 

вероятност да се случат. 

"Market Price" means the price made available by the 

Electricity Reference Price Source;  

„Пазарна цена“ означава цената, предоставена от 

Източника на референтни цени на електрическата 

енергия; 

"Material Adverse Change" has the meaning as 

specified in § 26.3 (Material Adverse Change);  
„Съществена неблагоприятна промяна“ има 

значението, определено в § 26.3 (Съществена 
неблагоприятна промяна); 

"Material Reason" has the meaning as specified in § 18.5 

(Definition of Material Reason);  
„Значима причина“ има значението, определено в § 

18.5 (Определение за значима причина); 

"Meter Outage Event" has the meaning as specified in § 

6.4 (Meter Outage Event); 
„Случай на отказ на електромера“ има значението, 

определено в § 6.4 (Случай на отказ на електромера); 

"Metered Output" means all the electrical output of the 

Facility that is delivered to the Delivery Point during the 

relevant period); 

„Измерено производство“ означава цялото 

производство на електрическа енергия от 

Съоръжението, което се доставя до Мястото на 

доставка през съответния период; 

"Metering Device" means the metering equipment „Измервателно устройство“ означава 
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certified by the Metering Entity and installed at the Facility 

to measure the electricity generated by the Facility and 

delivered to the Delivery Point at the location as specified 

in Section A of Part I (Individual Terms); 

измервателното оборудване, сертифицирано от 

Измерващата организация и налично в Съоръжението, 

за измерване на електрическата енергия, произведена 

от Съоръжението и доставяна до Мястото на доставка 

в обекта, както е определен в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Metering Entity" means the Seller or its engaged 

subcontractor authorised under Applicable Law who 

installs a Metering Device, as specified in Section A of Part 

I (Individual Terms), in accordance with Relevant Codes 

and Rules; 

„Измерваща организация“ означава Продавачът или 

ангажиран от него подизпълнител, одобрен съгласно 

Приложимото право, който монтира Измервателно 

устройство, както е определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия), в съответствие с Относимите 

кодекси и правила; 

"MWh" means a megawatt hour; „MWh“ означава мегават/час; 

"National Scheme Certificate" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Сертификат от национална схема“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Network" means, as appropriate, the electrical 

distribution network or the transmission system operated 

by a Network Operator for the delivery of electricity to or 

from the Delivery Point; 

„Мрежа“ означава, според случая, 

електроразпределителната мрежа или 

електропреносната система, експлоатирана от Мрежов 

оператор за доставка на електрическа енергия до и от 

Мястото на доставка; 

"Network Operator" means, as appropriate, the relevant 

distribution network operator or transmission system 

operator to whose Network the Facility is directly 

connected, as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms); 

„Мрежов оператор“ означава, според случая, 

съответният оператор на разпределителна мрежа или 

оператор на преносна система, към чиято Мрежа 

Съоръжението е пряко свързано, както е определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Non-Defaulting Party" has the meaning as specified in 

§ 17 (Suspension); 

„Изправна страна“ има значението, определено в § 17 

(Временно спиране); 

"Non-Disputing Party" has the meaning as specified in § 

6.8(a) (Meter Disputes and Adjustments); 

„Неоспорваща страна“ има значението, определено в 

§ 6.8(а) (Спорове и настройка на електромера); 

"Ordinary Termination" has the meaning as specified in 

§ 18.2 (Expiration Date); 

„Обикновено прекратяване“ има значението, 

определено в § 18.2 (Дата на изтичане на срока); 

"Other Tax" means any energy Tax or excise duty but not 

including Taxes targeted at end users; 

„Друг данък“ означава всеки енергиен Данък или 

акциз, без да се включват Данъците, събирани от 

крайните потребители; 

"Outages" means any act or occurrence during the Term 

which results in a reduction in the available capacity of the 

Facility below the Capacity; 

„Прекъсвания“ означава действие или събитие през 

Срока, което води до намаляване на разполагаемата 

мощност на Съоръжението под Мощността; 

"Partially Commissioned" means where the capacity of 

the Facility which has been Commissioned is lower than 

the Capacity reduced by the Capacity Tolerance; 

„Частично въведено в експлоатация“ означава, че 

мощността на Съоръжението, което е Въведено в 

експлоатация, е по-малка от Мощността, намалена с 

Толеранса за мощността; 

"Paying Party" has the meaning as specified in § 23.3(a) 

(Payments Free and Clear); 

„Плащаща страна“ има значението, определено в § 

23.3(a) (Свободно и чисто плащане); 

"Performance Assurance" has the meaning as specified 

in § 26.2 (Right to Require Performance Assurance); 

„Гаранция за изпълнение“ има значението, 

определено в § 26.2 (Право да се изиска гаранция за 
изпълнение); 

"Physical Settlement" has the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Физически сетълмент“ има значението, определено 

в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Planned Outage" means a proposed Outage notified by „Планирано прекъсване“ означава предложено 
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the Seller to the Buyer in accordance with § 5.4 (Planned 
Outage Schedule); 

Прекъсване, съобщено от Продавача на Купувача в 

съответствие с § 5.4 (График на планираните 
прекъсвания); 

"Planned Outage Schedule" has the meaning as specified 

in § 5.4 (Planned Outage Schedule); 

„График на планираните прекъсвания“ има 

значението, определено в § 5.4 (График на 
планираните прекъсвания); 

"Price Differential" has the meaning as specified in § 

14.3 (Price Differential); 
„Ценова разлика“ има значението, определено в § 

14.3 (Ценова разлика); 

"Price Differential Calculation Date" means the fifth 

(5th) Business Day after the last day of the relevant 

Calculation Period; 

„Датата на изчисляване на ценовата разлика“ 
означава петият (5-ят) Работен ден след последния ден 

на съответния Период на изчисляване; 

"Price Source" means any institution determining and 

publishing the Relevant Reference Price; 

„Ценови източник“ означава институция, която 

определя и публикува Относимата референтна цена; 

"Receiving Party" has the meaning as specified in § 

23.3(a) (Payments Free and Clear); 

„Получаваща страна“ има значението, определено в 

§ 23.3(a) (Свободно и чисто плащане); 

"Registry" has, in respect of National Scheme 

Certificates, the meaning as specified in Section A of Part 

I (Individual Terms); 

„Регистър“ има, по отношение на Сертификати от 

национална схема, значението, определено в Раздел 

„А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Registry Operator" means a Scheme Member or the 

person appointed by the Scheme Member to administer the 

operation of the EECS Registration Database; 

„Оператор на регистър“ означава Член на Схема или 

лицето, назначено от Член на Схема за 

администриране на работата на Регистрационна база 

данни на EECS; 

"Issuance and Registry Rules" has, in respect of 

National Scheme Certificates, the meaning as specified in 

Section A of Part I (Individual Terms); 

„Правила за издаване и регистрация“ има, по 

отношение на Сертификати от национална схема, 

значението, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Relevant Codes and Rules" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Относими кодекси и правила“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Relevant Delivery Time" means each electricity 

settlement period in the jurisdiction where the Delivery 

Point is located as prescribed by Applicable Law; 

„Съответен срок на доставка“ означава всеки 

сетълмент период за електрическа енергия в 

държавата, в която се намира Мястото на доставка, 

както се изисква от Приложимото право; 

"Relevant Domain Protocol" means the Domain 

Protocol approved by the AIB that governs the cancellation 

or Delivery (including by way of export or import) from 

the Applicable EECS Registration Database of EECS 

Certificates; 

„Протокол на съответния домейн“ означава 

Протокола на домейн, одобрен от AIB, с който се 

урежда анулирането или Доставката (в т.ч. чрез износ 

и внос) от Приложимата регистрационна база данни на 

EECS на Сертификати на EECS; 

"Relevant Entity" has the meaning as specified in § 

26.3(a) (Credit Rating); 

„Съответна организация“ има значението, 

определено в § 26.3(a) (Кредитен рейтинг); 

"Relevant Reference Price" has the meaning as specified 

in § 24.1 (Calculation of Indexed Contract Prices); 

„Относима референтна цена“ има значението, 

определено в § 24.1 (Изчисляване на индексирани 
договорени цени); 

"Replacement Index" has the meaning as specified in § 

24.2 (Market Disruption); 

„Индекс на заместване“ има значението, определено 

в § 24.2 (Пазарен срив); 

"Reply" has the meaning as specified in § 31.3(b)(v) 

(Commencement); 
„Отговор“ има значението, определено в § 31.3(б)(v) 

(Начало); 

"Representative" means an individual or company that 

represents another as agent, deputy, substitute, or delegate 

„Представител“ означава физическо лице или 

дружество, което представлява друго лице като агент, 
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having been invested with the authority of the Party as 

principal; 

заместник, пълномощник или делегат, на когото са 

дадени права от Страната като упълномощител; 

"Requesting Party" has the meaning as specified in § 

26.2 (Credit Rating);  

„Изискваща страна“ има значението, определено в § 

26.2 (Кредитен рейтинг); 

"SCADA System" means an IT supervisory control and 

data acquisition system; 
„Система SCADA“ означава ИТ система за цялостен 

контрол и набиране на данни; 

"Schedule" shall mean: „График“ означава: 

(a) if "Physical Settlement" is specified in Section A 

of Part I (Individual Terms), with respect to 

electricity, those actions necessary for a Party to 

effect its respective Delivery or acceptance 

obligations, which may include nominating, 

scheduling, notifying, requesting and confirming 

with the other Party, their respective designated 

agents and authorised Representatives, and the 

Network Operator, as applicable, the Contract 

Quantity of electricity, Delivery Point, Total 

Supply Period, and any other relevant terms of 

this Agreement in accordance with all applicable 

rules of the Network Operator and other 

customary industry practices and procedures; and 

(a) ако е определен „Физически сетълмент“ в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия) 

по отношение на електрическа енергия – 

действията, които Страната е необходимо да 

предприеме, за да изпълни задълженията си за 

Доставка или приемане, което може да 

включва определянето на лица, срокове, 

уведомяването, изпращането на заявки и 

потвърждения на другата Страна, 

определените от нея представители и 

Пълномощници и Мрежовия оператор, според 

случая, относно Договореното количество 

електрическа енергия, Мястото на доставка, 

Общия период на доставка или други имащи 

отношение условия по настоящия Договор 

съгласно всички приложими правила на 

Мрежовия оператор и други обичайни 

практики и процедури в отрасъла; и 

(b) with respect to Certificates, those actions 

necessary for a Party to effect its Delivery or 

acceptance (if applicable) obligations, which may 

include nominating, initiating, requesting and 

confirming with the Registry Operator of the 

Applicable EECS Registration Database (in the 

case of EECS Certificates) or the Registry 

Operator (in the case of National Scheme 

Certificates) (and if applicable, the other Party) 

the Certificate Contract Quantity, the Certificate 

Details (including, the relevant Production 

Device I.D.(s), the relevant production periods, 

the usage for any cancellation, the face values, as 

applicable), the Buyer's Account's I.D. and any 

other relevant terms of this Agreement in 

accordance with the EECS Rules and the relevant 

Domain Protocol (in the case of EECS 

Certificates) or the Issuance and Registry Rules 

(in the case of National Scheme Certificates) and 

any other customary industry practices and 

procedures to ensure that all applicable 

requirements for effecting Delivery from the 

Seller to the Buyer by the last day of the relevant 

Delivery Period are met. For the avoidance of 

doubt, the Parties' obligations to Schedule shall 

include the obligation to ensure their respective 

accounts in the Applicable EECS Registration 

Database (in the case of EECS Certificates) or the 

Registry (in the case of National Scheme 

Certificates) are properly established in time to 

(б) по отношение на Сертификати – действията, 

които Страна следва да предприеме за 

изпълнение на задълженията си за Доставка 

или приемане (ако е приложимо), които могат 

да включват определяне, иницииране, 

заявяване и потвърждаване пред Оператора на 

регистъра на Приложимата регистрационна 

база данни на EECS (в случая на Сертификати 

на EECS) или Оператора на регистъра (в 

случая на Сертификати от национална схема) 

(и, ако е приложимо, пред другата Страна) 

Договореното количество сертификати, 

Данните на сертификатите (в т.ч. 

идентификатора(ите) на съответното 

Устройство за изготвяне, съответните 

периоди за изготвяне, използването им за 

анулиране, номиналните стойности, според 

случая), идентификатора на сметките на 

Купувач и други относими условия на 

настоящия Договор, в съответствие с 

Правилата на EECS и Протокола на 

съответния домейн (в случая на Сертификати 

на EECS) или Правилата за издаване и 

регистрация (в случая на Сертификати от 

национална схема) и други обичайни за 

отрасъла практики и процедури, целящи да се 

осигури изпълнение на всички приложими 

изисквания за извършването на Доставка от 

Продавача на Купувача към последния ден от 

съответния Период на доставка. За избягване 
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discharge their respective Delivery, cancellation 

or acceptance obligations under this Agreement, 

на съмнение, задълженията на Страните да 

Планират включват задължение да уредят 

съответните си сметки в Приложимата 

регистрационна база данни на EECS (в случая 

на Сертификати на EECS) или в Регистъра (в 

случая на Сертификати от национална схема) 

да бъдат надлежно и своевременно разкрити 

за изпълнение на съответните им задължения 

за Доставка, анулиране или приемане по 

настоящия Договор, 

and "Scheduled" and other cognate expressions shall be 

construed accordingly; 

и „Планиран“ и изразите от същия корен се тълкуват 

в съответствие с това положение; 

"Scheduled Commissioning Date" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms); 

„Планирана дата на Въвеждане в експлоатация“ 

има значението, определено в Раздел „А“ от Част I 

(Индивидуални условия); 

"Scheme Member" has the meaning as specified in the 

EECS Rules; 

„Член на схема“ има значението, определено в 

Правилата на EECS; 

"Seller" has the meaning as specified in Section A of Part 

I (Individual Terms); 

„Продавач“ има значението, определено в Раздел „А“ 

от Част I (Индивидуални условия); 

"Seller Conditions" has the meaning as specified in § 3.1 

(Seller's Conditions Precedent); 
„Условия към Продавача“ има значението, 

определено в § 3.1 (Предварителни условия към 
продавача); 

"Seller Loss" has the meaning as specified in § 19.3(a) 

(Termination Amount); 
„Загуба на Продавача“ има значението, определено в 

§ 19.3(а) (Сума при прекратяване); 

"Senior Financing Agreements" means: „Приоритетни споразумения за финансиране“ 
означава: 

(a) all debt instruments or securities, loans, 

guarantees, Letters of Credit or other credit 

facilities, finance or capital leases, interest, 

currency or commodity swaps or other hedging 

agreements and other agreements or instruments 

creating or evidencing debt which have been or 

are to be issued or entered into by the Seller or 

any of its Affiliates with, or in favour of the 

Senior Lenders, necessary for the purposes of 

financing the construction of the Facility; and 

(a) всички дългови инструменти или ценни 

книжа, заеми, гаранции, Акредитиви или 

други кредитни линии, сделки за финансов и 

капиталов лизинг, лихви, суапове на валути 

или стоки, или други договори за хеджиране и 

други договори или актове, създаващи или 

доказващи дълг, които са били или следва да 

бъдат издадени, или сключени от Продавача, 

или негови Свързани лица със или в полза на 

Приоритетните кредитори, необходими за 

финансиране на изграждането на 

Съоръжението; и 

(b) the security documents, intercreditor agreements, 

Direct Agreements, co-ordination agreements and 

other ancillary agreements required pursuant to 

any of the instruments or agreements referred to 

in sub-clause (a) above; 

(б) документи за обезпечения, договори между 

кредитори, Директни договори, договори за 

координация и други съпътстващи договори, 

които се изискват съгласно документите или 

споразуменията, упоменати в подточка (a) по-

горе; 

"Senior Lenders" means banks or other financial 

institutions which are for the time being and from time to 

time party to the Senior Financing Agreements and who 

enjoy first ranking security over all or substantially all of 

the Sellers business, assets and undertakings as security for 

the performance and discharge of the Seller's debts, 

obligations and liabilities under the Senior Financing 

Agreements; 

„Приоритетни кредитори“ означава банки или други 

финансови институции, които към момента и 

впоследствие може да са страни по Приоритетни 

споразумения за финансиране и които имат право на 

първо по ред обезпечение върху цялото или по 

същество цялото предприятие, активи и начинания на 

Продавача, като гаранция за погасяване на дълговете, 

задълженията и пасивите на същия по Приоритетните 
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споразумения за финансиране; 

"Signature Date" has the meaning as specified in Section 

A of Part I (Individual Terms); 

„Дата на подписване“ има значението, определено в 

Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Site" means the plot of land on which the Facility is or is 

to be located, as specified in Section A of Part I (Individual 
Terms); 

„Обект“ означава поземленият имот, в който е или ще 

бъде разположено Съоръжението, както е определено 

в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални условия); 

"Support Agreement" means an agreement which may 

be entered into between the Parties and a Licensed Supplier 

in order to provide additional services, such as the 

provision of additional electricity in the case of a shortfall, 

the sleeving of transactions for regulatory purposes, or the 

provision of Balancing Services; 

„Договор за подпомагане“ означава договор, който 

може да бъде сключен между Страните и Лицензиран 

доставчик с цел извършване на допълнителни услуги, 

като предоставяне на допълнителна електрическа 

енергия в случай на недостиг, посредничество при 

сделки за регулаторни цели или предоставяне на 

Услуги по балансиране; 

"Taking Over Documentation" means the certificate(s), 

testing records or other equivalent documentation issued 

under and in accordance with the EPC Contract to confirm 

that the Facility has been successfully constructed and 

Commissioned in accordance with the EPC Contract, or 

such other documentation as may be provided by way of 

evidence of Commissioning of the Facility under the EPC 

Contract, or such other agreements as are in place in 

respect of the Facility; 

„Приемо-предавателната документация“ означава 

удостоверение(я), протоколи от изпитания или друга 

равнозначна документация, издадена по и в 

съответствие с Договора за ИДС, за да се потвърди, че 

Съоръжението е изградено успешно и е Въведено в 

експлоатация в съответствие с Договора за ИДС или 

друга документация, която може да бъде представена 

като доказателство за Въвеждането в експлоатация на 

Съоръжението в съответствие с Договора за ИДС или 

други договорености, които съществуват във връзка 

със Съоръжението; 

"Tangible Net Worth" means the sum of all paid up 

shareholder cash contributions to the share capital account 

or any other capital account of the Relevant Entity ascribed 

for such purposes of the Relevant Entity and any 

accumulated earnings less any accumulated retained losses 

and intangible assets including, but not limited to, 

goodwill; 

„Нетна стойност на материалните активи“ означава 

сумата на всички изплатени дялови парични вноски по 

сметката за дяловия капитал или друга капиталова 

сметка на Съответната организация, предназначена за 

тази цел, притежавана от Съответната организация, 

както и натрупаните постъпления без натрупаните 

неразпределени загуби и нематериални активи, 

включително, без изброяването да е изчерпателно, 

фактически положения като клиентела (goodwill); 

"Tax" means any present or future tax, levy, impost, duty, 

charge, assessment royalty, tariff or fee of any nature 

(including interest, penalties and additions thereto) that is 

imposed by any government or other taxing authority 

(whether or not for its benefit) in respect of any payment, 

nomination and allocation under this Agreement, and 

"Taxes" and other cognate expressions shall be construed 

accordingly. For the avoidance of doubt, Tax shall exclude: 

(a) any tax on net income or wealth; (b) a stamp, 

registration, documentation or similar tax; and (c) VAT; 

„Данък“ означава съществуващ или бъдещ данък, 

удръжка, налог, мито, тежест, облагане, лицензионна 

такса, тарифа или такса от всякакво естество 

(включително лихви, неустойки и техните 

принадлежности), налагани от държавен или друг 

данъчен орган (независимо дали в негова полза, или 

не) по отношение на плащане, определяне и 

разпределение по настоящия Договор, и „Данъци“ и 

други изрази от същия корен се тълкуват съответно. За 

избягване на всякакви съмнения понятието “Данък” 

изключва: (а) данъци върху нетния доход или нетното 

богатство; (б) гербов налог, данък при регистрация, 

удостоверяване или подобни данъци и (в) ДДС; 

"Term" means the period from the Effective Date until the 

expiry or termination of this Agreement; 

„Срок“ означава периодът от Датата на влизане в сила 

до изтичането или прекратяването на настоящия 

Договор; 

"Terminating Party" has the meaning as specified in § 

18.3 (Termination for Material Reason); 

„Прекратяваща страна“ има значението, определено 

в § 18.3 (Прекратяване поради значима причина); 

"Termination Amount" has the meanings as specified in 

§ 19.2 (Mark-to-Market Termination Amount), § 19.3 

„Сума при прекратяване“ има значенията, 

определени в § 19.2 (Сума при прекратяване след 
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(Outstanding Debt Termination Amount) or § 19.4 

(Alternative Termination Amount) to the Seller and the 

Buyer as specified in Section B of Part I (Individual 
Terms); 

пазарна преоценка), § 19.3 (Сума при прекратяване за 
непогасен дълг) или § 19.4 (Алтернативна сума при 
прекратяване) за Продавача и Купувача, както е 

определено в Раздел „Б“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Total Capitalisation" means, in respect of the relevant 

period, the sum of Total Debt and all paid up shareholder 

cash contributions to the share capital account or any other 

capital account of the Relevant Entity ascribed for such 

purposes of the Relevant Entity; 

„Обща капитализация“ означава, по отношение на 

съответния срок, сумата на Съвкупния дълг и всички 

изплатени дялови парични вноски по сметката за 

дяловия капитал или друга капиталова сметка на 

Съответната организация, предназначена за тази цел, 

притежавана от Съответната организация; 

"Total Debt" means, in respect of the relevant period, the 

sum of financial indebtedness for borrowed money (which 

includes debts payable to affiliated companies as well as 

debt instruments to financial institutions) of the Relevant 

Entity; 

„Съвкупен дълг“ означава, по отношение на 

съответния срок, сумата на финансовата задлъжнялост 

по заемни средства (включващи задължения към 

свързани фирми, както и дългови инструменти – към 

финансови институции) на Съответната организация; 

"Total Supply Period" means the supply period agreed 

between the Parties as specified in Section A of Part I 

(Individual Terms); 

„Общ период на доставка“ означава периодът на 

доставка, договорен между Страните, както е 

определен в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия); 

"Transfer by Cancellation Statement" has the meaning 

as specified in § 10.3 (Transfer by Cancellation 
Statement); 

„Прехвърляне със заявление за анулиране“ има 

значението, определено в § 10.3 (Прехвърляне със 
заявление за анулиране); 

"Transmission System Operator" has the meaning as 

specified in Section A of Part I (Individual Terms), 

including any universal successor or permitted assignee; 

„Оператор на преносната система“ има значението, 

определено в Раздел „А“ от Част I (Индивидуални 
условия), в т.ч. неговите универсални правоприемници 

или одобрени приобретатели; 

"Unplanned Outage" has the meaning as specified in § 

5.7 (Unplanned Outages); 

„Непланирано прекъсване“ има значението, 

определено в § 5.7 („Непланирани прекъсвания“); 

"Use of System Costs" means any costs incurred as a 

result of injecting electricity into and the transmission of 

electricity through a transmission and/or distribution 

system up to the Delivery Point, including Balancing 

Costs; 

„Разходи за ползване на системата“ означава 

разходи, понесени в резултат на въвеждане на 

електрическа енергия и пренос на електрическа 

енергия чрез преносна и/или разпределителна система 

до Мястото на доставка, в т.ч. Разходи по балансиране; 

"VAT" means any value added tax or any tax analogous 

thereto but excluding any statutory late payment interest or 

penalties; 

„ДДС“ означава данък върху добавената стойност или 

всеки аналогичен на него данък, но изключващ 

задължителни наказателни лихви или други санкции за 

забава; 

"VAT Rules" means any VAT law, order, rule, regulation, 

decree or concession or the interpretation thereof; and 

„ДДС разпоредби“ означава всеки ДДС закон, 

наредба, правило, правилник, постановление или 

разрешение или тяхното тълкуване; и 

"Zero-Rated" means, in respect of a supply, a tax exempt 

export or tax-free export under applicable VAT Rules and 

"Zero- Rating" and other cognate expressions shall be 

construed accordingly. 

„С нулева ставка“ означава, по отношение на 

доставка, освободен от данък износ или износ без 

данък съгласно приложимите ДДС разпоредби, 

„Определяне на нулева ставка“ и други изрази от 

същия корен се тълкуват съответно. 
 


