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Днес .............2
2012 г. в гр. София между:
“БУЛГАРГАЗ” ЕАД, като Обществен доставчик, вписано в Търговския регистър с ЕИК
по БУЛСТАТ 175203485, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Петър Парчевич”
№ 47, представлявано от Димитър Гогов - Изпълнителен Директор, наричано за краткост
“Доставчик”
и
..........................................................................., вписано в Търговския регистър с ЕИК по
БУЛСТАТ ..............................................................................., със седалище и адрес на управление
представлявано
от
....................................................................................................................,
....................................................................................................................., наричано за краткост
“Клиент”,
наричани поотделно “страна/страната” и заедно “страни/страните”,
се сключи настоящият Договор за доставка на природен газ (за краткост “Договор”) за
следното:
І. Д Е ФИ Н И Ц И И
В настоящия Договор, изброените по-долу дефиниции, имат следното значение:
1.1. Бар - мерна единица за налягане извън системата СИ, равняваща се на 100,000 Ра.
1.2. Висша топлотворна способност - по отношение на природния газ означава
количеството топлина, което се отделя при пълното изгаряне на един кубически метър
природен газ във въздух при условие, че всички продукти на горенето остават в газообразно
състояние, с изключение на водата, която е втечнена по време на горенето. Стойността е
изразена в МДж/м3 или Ккал/м3, между тях съществува зависимост: 1 МДж = 238.846 Ккал
1.3. Газопреносна мрежа - система от газопроводи с високо налягане (над 16 бара) и
съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен газ до
изхода на газоизмервателна станция (ГИС) или газорегулираща станция (ГРС/АГРС);
1.4. Газоизмервателна станция (ГИС) - инсталация, съоръжена със средства за
търговско измерване на природен газ;
1.5. Газорегулираща станция (ГРС) / Автоматична газорегулираща станция (АГРС) инсталация за регулиране налягането на природния газ, съоръжена и със средства за търговско
измерване на природен газ;
1.6. Година - период от време, започващ в 0800 часа на първия ден от дадена календарна
година и приключващ в 0800 часа на първия ден от следващата календарна година;
1.7. Денонощие или ден - период от време от 24 последователни часа от 0800 часа на всеки
календарен ден до 0800 часа на следващия календарен ден;
1.8. Килокалория или ккал - количество топлина, необходимо за нагряване на един
килограм дестилирана вода от 19.5 °С до 20.5 °С. 1 ккал отговаря на 4.1868 KJ;
1.9. Клиент - лице, което купува природен газ и е страна по Договора за доставка на
природен газ, сключен с Доставчика;
1.10. Комбиниран оператор - лице, собственик на газопреносната мрежа, притежаващо
лицензии за пренос и съхранение на природен газ;
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1.11. Месец - период от време, започващ в 0800 часа на първия ден от даден календарен
месец и приключващ в 0800 часа на първия ден от следващия календарен месец;
1.12. Налягане на газа - разликата между абсолютното налягане в газопровода и
атмосферното налягане. Налягането се изразява в бар;
1.13. Нормален кубически метър или Нм3 - означава количество сух газ, което при
температура 20°С и абсолютно налягане 1.01325 бара, заема обем 1 м3 (един кубичен метър).
1.14. Нисша топлотворна способност - по отношение на природния газ означава
количеството топлина, което се отделя при пълното изгаряне на един кубически метър
природен газ при условие, че водните пари, които се намират в продуктите на горене, остават в
газообразно състояние. Стойността е изразена в МДж/м3 или Ккал/м3, между тях съществува
зависимост: 1 МДж = 238.846 Ккал;
1.15. Пренос на природен газ - транспортиране на природен през газопреносната мрежа;
1.16. Природен газ или газ - означава смес от въглеводороди от метановия хомоложен
ред, състояща се главно от метан и негорими газове в газообразно състояние, извличана от
недрата на земната кора в естествен вид или заедно с течните въглеводороди и обработена за
транспортиране през газопровод;
1.17. Пункт за предаване-приемане - физическа точка в ГИС, ГРС, АГРС, собственост
на Комбинирания оператор, съоръжена със средства за търговско измерване, където се
извършва измерването на количеството и налягането на доставяния газ и се извършва неговото
предаване от Доставчика на Клиента.
1.18. Седмица - период от време от седем последователни дни, започващ в 0800 часа на
съответен понеделник и завършващ в 0800 часа на следващия понеделник;
1.19. Точка на роса по вода - температурата, при която водните пари в природния газ
започват да кондензират при налягане 3.92 МРа. Стойността й се измерва в оС;
1.20. Тримесечие - тримесечен период от време, започващ от 0800 часа на първия ден от
месеците януари, април, юли и октомври съответно до 08 00 часа на първия ден на месеците
април, юли, октомври и януари.
ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Доставчикът доставя на Клиента природен газ, срещу задължението на Клиента да
приема и заплаща природния газ по реда и при условията на Договора.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
3.1. Настоящият договор влиза в сила на 01.01.2013 г. и ще действа до 31 декември 2013 г.
включително.
ІV. ГОДИШНА ПРОГРАМА
4.1. Годишната програма съдържа информация за количествата природен газ, договорени
между страните за доставка през годината. Информацията е за:
- количествата, които ще се доставят през всяко от тримесечията, в т.ч. по месеци;
- максималното дневно количество за всеки месец в хиляди кубични метри на ден и в
МWh/ден;
- планови ремонти, с които следва да са съобразени количествата газ за съответния месец;
- работно налягане в Пункта за предаване-приемане.
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V. ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСЕЧНИТЕ, СЕДМИЧНИТЕ И ДНЕВНИТЕ КОЛИЧЕСТВА
ГАЗ.
5.1. Доставчикът осигурява на Клиента количествата природен газ, съгласувани с
Годишната програма, в случай че месечните, седмичните и дневните количества газ не са
изменени по реда на т. 5.2.
5.2. Клиентът може да предлага изменение на месечните, седмичните и дневните
количества газ, както следва:
5.2.1. До 55 (петдесет и пет) дни преди началото на предстоящото тримесечие Клиентът
може да уведоми писмено Доставчика за количествата газ, които ще приеме през всеки месец от
тримесечието, като изпрати попълнен Образец № 2 (Предложение за изменение на месечни
количества). Доставчикът приема изцяло/частично или не приема предлаганото изменение до
30 (тридесет) дни преди началото на тримесечието и връща на Клиента попълнения Образец
№ 2.
5.2.2. До 6 (шест) дни преди началото на всяка предстояща седмица Клиентът може да
уведоми писмено Доставчика за количествата газ, които ще приеме всеки ден от седмицата,
като изпрати попълнен Образец № 3 (Предложение за изменение на седмични количества).
Доставчикът приема изцяло/частично или не приема предложеното изменение до 1800 часа на
петия ден от седмицата преди началото на предстоящата седмица и връща на Клиента
попълнения Образец № 3.
5.2.3. До 1000 часа в деня преди деня на доставка, Клиентът може да уведоми писмено
Доставчика за количеството газ, което ще приеме през следващия ден, като изпрати попълнен
Образец № 4 (Предложение за изменение на дневни количества). Доставчикът приема
изцяло/частично или не приема предложеното изменение до 1900 часа на същия ден и връща на
Клиента попълнения Образец № 4.
5.3. Информацията по т. 5.2.1., т. 5.2.2. и т. 5.2.3. се разменя между страните по
електронна поща (на електронните адреси, посочени в Приложения № 3 и № 4) и по
изключение по факс. Приетите от Доставчика изменения са задължителни за Клиента.
5.4. Доставчикът може да не приеме предложението за изменение на Клиента, което:
- е над МаксДК;
- е под 5 % от МаксДК;
- не може да бъде изпълнено по технологични причини.
VІ. МАКСИМАЛНО ДНЕВНО КОЛИЧЕСТВО ГАЗ.
6.1. Максималното дневно количество (МаксДК) газ в Пункта за предаване-приемане се
определя като частно от делението на месечното количество газ в Годишната програма на броя
на дните в съответния месец.
6.2. В случаите по т. 5.2. МаксДК е количеството, прието от Доставчика за дните от
съответния период.
6.3. Доставчикът не е длъжен да осигурява на Клиента количество газ, което надвишава
МаксДК.
6.4. За приетото количество газ над 5 % от МаксДК, Клиентът заплаща на Доставчика
допълнително 10 % от цената на природния газ по т. 9.1. за съответния месец на доставка.
6.5. За неприетото количество газ под 20 % от МаксДК, Клиентът заплаща на Доставчика
10 % от цената на природния газ по т. 9.1. за съответния месец на доставка.

стр. 5 от 12

VІІ. КАЧЕСТВО НА ГАЗА
7.1. Доставчикът доставя на Клиента природен газ с качествени показатели, съгласно
Спецификация за качествени показатели на газа (Приложение № 2).
7.2. В случай че качествените показатели на природния газ, предназначен за Клиента не
съответстват на Спецификацията, Доставчикът след узнаване на обстоятелствата, довели до
влошаване на качествените показатели, уведомява Клиента за несъответствието.
Уведомлението включва и причините за несъответствието, предполагаемата му
продължителност и предприетите мерки за неговото прекратяване.
7.3. Когато количеството природен газ, предназначено за Клиента, е с влошено
среднодневно съдържание на сероводород, меркаптанова сяра и/или обща сяра и/или точка на
роса по вода и/или механични примеси във входната точка, Клиентът, уведомен за това
несъответствие, може:
а) да откаже да приеме, природния газ с влошени качествени показатели или
б) да приеме част или цялото количество природен газ с влошени качествени показатели.
7.4. В случаите по т. 7.3., б. “а” Доставчикът дължи на Клиента обезщетение в размер на
доказаните вреди, претърпени от него, които са в пряка причинна връзка с неприемането на газ
с влошените качествени показатели.
7.5. В случаите по т. 7.3., б. “б” Доставчикът не носи отговорност за претърпените от
Клиента вреди.
7.6. В случай, че Клиентът е приел газ с влошени качествени показатели по т. 7.3., без да е
бил уведомен за това, Доставчикът дължи на Клиента обезщетение в размер на доказаните
вреди, претърпени от него, които са в пряка причинна връзка с приемането на газ с влошените
качествени показатели.
7.7. Доставчикът предоставя на Клиента дневни и месечни сертификати за качество на
доставяния природен газ (по Образец № 5 и № 6).
VІІІ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК. ОТЧИТАНЕ НА ГАЗА
8.1. Предаването на природния газ от Доставчика и приемането му от Клиента се
извършва в Пункта за предаване-приемане.
8.2. Измерването на доставения природен газ, се осъществява чрез средства за търговско
измерване, монтирани в Пункта за предаване-приемане. Отчитане на количествата природен
газ, доставени през денонощието, се извършва в 0800 часа на следващия ден.
8.3. Рискът от случайно погиване или влошаване на качествените показатели на
природния газ, преминава от Доставчика към Клиента в Пункта за предаване-приемане, след
отчитането му от средствата за търговско измерване.
8.4. Количествата природен газ, измерени от средствата за търговско измерване, са
задължителни за страните.
8.5. Когато в един и същи Пункт за предаване-приемане се доставя газ на повече от един
Клиент, същите се задължават, да изпратят на Доставчика до 1200 часа на втория работен ден,
следващ отчетния месец Протокол за разпределение (по Образец № 7). Сборът от приетите от
всеки Клиент количества газ, посочени в Протокола, следва да е равен на количеството
природен газ, измерено за всеки ден от средствата за търговско измерване в Пункта за
предаване-приемане и да е подписан от всички Клиенти. Протоколът за разпределение се
изпраща на Доставчика по електронна поща или факс.
8.6. В случай че Протокола не бъде изпратен в срок или не отговаря на изискванията по т.
8.5., Доставчикът разпределя измерените в Пункта за предаване-приемане количества газ през
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отчетния месец пропорционално на договорените за доставка количества газ по условията на
Договора за всеки от дните на месеца за отделните Клиенти.
8.7. Списък на Пунктовете за предаване-приемане с повече от един Клиент се публикува
на електронната страница на Доставчика.
8.8. В случаите на неизправни или по други причини неработещи средства за търговско
измерване на Комбинирания оператор, доставените количества природен газ се определят в
следната последователност:
а) по контролните уреди, собственост на Комбинирания оператор;
б) по уредите за контролно измерване, собственост на Клиента, ако съответстват на
нормативните изисквания за работата им;
в) на база предходен отчетен период.
8.9. Клиентът има право чрез Доставчика, да изисква проверка на уредите за търговско
измерване. Ако при проверката се докаже грешка на средствата за измерване по-малка или
равна на допустимата, определена от стандарта и декларирана от производителя, разходите по
проверката се поемат от Клиента, а в противен случай от Доставчика.
8.10. Доставчикът оказва съдействие пред Комбинирания оператор за осигуряване на
достъп на представители на Клиента до средствата за търговско измерване.
8.11. Количеството природен газ, доставено на Клиента през всеки от дните на съответния
месец, се отразява в месечен акт (по Образец № 8). Месечният акт съдържа информация за:
договорени за доставка месечни количества за доставка; доставени количества газ; приети
количества, превишаващи МаксДК; количества газ, приети по-малки от МаксДК; недоставени
количества газ.
8.12. Доставчикът съставя и подписва месечния акт за всеки Пункт за предаване-приемане
и го изпраща по електронна поща или факс на Клиента в срок до 4 (четири) дни след края на
отчетния месец. До края на работния ден след получаването му, Клиентът изпраща подписаният
от него месечен акт по електронна поща или факс на Доставчика. В случай, че Доставчикът не
получи подписания от Клиента месечен акт в посочения срок, едностранно подписаният от
Доставчика месечен акт се счита за валиден.
ІХ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
9.1. Договорените количества природен газ, се заплащат от Клиента по цени, определени в
съответствие с действащите нормативни актове и условията на Договора. Цената на природния
газ е определена за 1 000 нормални кубически метра (Нм3).
9.2. Клиентът заплаща стойността на договорените количества природен газ по един от
начините, посочени в т. 9.4. и т. 9.5.
9.3. До 14.12.2012 г. Клиентът уведомява писмено Доставчика за начина на плащане,
който избира (по т. 9.4. или по т. 9.5.). При липса на такова уведомление в посочения срок, се
приема, че Клиентът ще извършва плащанията по реда на т. 9.5.
9.4. Плащане след месеца на доставка
9.4.1. Плащанията от страна на Клиента се обезпечават с банкова гаранция, открита в
полза на Доставчика (по Образец № 9). Такава гаранция Клиентът трябва да открие и
предостави на Доставчика в срок до 3 работни дни преди началото на първия месец на доставка
по договора със срок на валидност до края на месец януари 2014 година.
9.4.2. Банковата гаранция не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на
доставка, като сумата посочена в същата следва да покрива стойността на най-голямата месечна
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доставка на газ в съответствие с Годишната програма, определена по действащата цена с ДДС
към момента на издаване на банковата гаранция и завишена с 5 %.
9.4.3. Гаранцията трябва да бъде револвираща, безусловна, неотменима, с възможност да
се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да
извърши безусловно плащане при първо писмено искане от страна на Доставчика, в случай че
Клиентът не е изплатил дължимите суми, в това число неустойки и обезщетения в съответствие
с определеното в Договора. При усвояване на банковата гаранция изцяло или на части,
Клиентът се задължава да представи нова банкова гаранция при условията на т. 9.4, в срок до 5
(пет) работни дни, считано от датата на усвояването й.
9.4.4. Разходите по откриването на банковата гаранция и по нейното подновяване са за
сметка на Клиента, а тези по евентуалното й усвояване са за сметка на Доставчика.
9.4.5. В случай, че банковата гаранция не бъде открита в срока по т. 9.4.1., Доставчикът
може да не изпълнява задълженията си за доставка по Договора.
9.4.6. Доставчикът издава фактура на Клиента на база реално потребено количество
природен газ за предходния месец. Фактурата се изпраща на Клиента до 8-мо число на месеца,
следващ месеца на доставка по електронна поща или факс и с писмо.
9.4.7. Клиентът заплаща стойността по издадената фактура до 12-то число на месеца,
следващ месеца на доставка.
9.4.8. В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането следва да се
извърши до последния работен ден, предхождащ датата на падеж. За дата на извършване на
плащанията се приема датата на заверяване на банковата сметка на Доставчика.
9.4.9. Плащането се извършва чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика в
български лева.
9.4.10. Клиентът, може да извърши плащане в щатски долари, до размера на данъчната
основа по фактурата, като се използва валутен курс, определен от Българска народна банка към
1600 часа в деня, предхождащ датата на плащане.
9.4.11. В случай, че заверяването на банковата сметка на Доставчика с дължимата сума не
е извършено в предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в
размер на Основния лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10
пункта, изчислена на база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката
се начислява от деня, следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на
окончателното й изплащане, включително.
9.5. Плащане преди месеца на доставка
9.5.1. Доставчикът издава фактура на Клиента на база договорените количества природен
газ за месеца на доставка. В срок до 20-то число на месеца, предхождащ месеца на доставка,
фактурата се изпраща на Клиента по електронна поща или факс и с писмо.
9.5.2. Стойността на договорените за доставка количества природен газ за месеците
януари, април, юли и октомври, се изчислява по цената на природния газ, която е прилагана от
Доставчика през предходния месец.
9.5.3. Клиентът заплаща стойността по издадената фактура до 25-то число на месеца,
предхождащ месеца на доставка.
9.5.4. В срок до 8-мо число на месеца, следващ месеца на доставка, въз основа на
подписания месечен акт за изтеклия месец Доставчикът издава и изпраща на Клиента фактура
(съответно дебитно или кредитно известие). Когато фактурата е по цената по т. 9.5.2., цялата й
стойност се коригира с кредитно известие. Фактурата се издава на база реално доставено
количество природен газ и утвърдена цена.
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Дебитното известие и фактурата на база реално доставено количество се заплаща от
Клиента в срок до 12-то число на месеца, следващ отчетния.
В случай че е издадено кредитно известие, с надплатената сума се намалява стойността на
следващата фактура, която Клиентът предстои да заплати, при условие че същият няма
просрочени задължения за плащане.
9.5.5. В случай че Клиентът няма просрочени задължения и надплатената сума превишава
стойността на издадената предварителна фактура, Доставчикът превежда тази разлика по
банков път по посочена от Клиента сметка до 12-то число на месеца, следващ отчетния.
9.5.6. В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането се извършва до
последния работен ден, предхождащ датата на падежа. За дата на извършване на плащанията се
приема датата на заверяване на банковата сметка на Доставчика.
9.5.7. Плащането се извършва чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика в
български лева.
9.5.8. Клиентът, може да извърши плащане в щатски долари, до размера на данъчната
основа по фактурата, като се използва валутен курс, определен от Българска народна банка към
1600 часа в деня, предхождащ датата на плащане.
9.5.9. В случай, че заверяването на банковата сметка на Доставчика с дължимата сума не е
извършено в предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер
на Основния лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 пункта,
изчислена на база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката се
начислява от деня, следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на
окончателното й изплащане, включително.
9.6. Плащане при отклонение от МаксДК.
9.6.1. За общия размер на сумите по т. 6.4. и по т. 6.5., дължими през годината,
Доставчикът изпраща на Клиента по електронна поща или факс и с писмо фактура в срок до 15
(петнадесети) януари на година, следваща отчетната. Стойността по фактурата се заплаща от
Клиента на Доставчика чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика в срок до 20
(двадесети) януари на годината, следваща отчетната. Доставчикът може да не изисква плащане
на посочената обща сума, за което уведомява предварително Клиента.
9.6.2. В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането следва да се
извърши до последния работен ден, предхождащ датата на падежа. За дата на извършване на
плащанията се приема датата на заверяване на банковата сметка на Доставчика.
9.6.3. В случай, че заверяването на банковата сметка на Доставчика с дължимата сума не е
извършено в предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер
на Основния лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 пункта,
изчислена на база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката се
начислява от деня, следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на
окончателното й изплащане, включително.
Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
10.1. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните
си задължения, с изключение на задълженията за плащане на суми, чийто падеж е настъпил,
когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форс-мажор).
10.2. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден
характер, възникнало след сключване на Договора, например като: пожар, взрив, природни
бедствия като наводнения, земетресения, бури, урагани и други подобни, производствени
аварии, граждански безредици, бунтове, война, терористични действия, блокади, ембарго,
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въстания, стачки и други, които са причина за пълно или частично неизпълнение на
договорните задължения на някоя от страните.
10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения се спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето,
през което е била налице непреодолима сила.
10.4. Страната, за която е налице невъзможност за изпълнение на задълженията й по
Договора поради непреодолима сила, е длъжна във възможно най-кратък срок, да уведоми
писмено другата страна за началото и очаквания край на действие на съответното обстоятелство
с характер на непреодолима сила, което е причина за неизпълнението на съответните договорни
задължения. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
10.5. Обстоятелството с характер на непреодолима сила, посочено в уведомлението по т.
10.4., следва да бъде потвърдено в разумен срок и от Българската търговско-промишлената
палата или друго учреждение, компетентно за това според случая.
10.6. При условие, че непреодолимата сила трае повече от 10 дни, страните ще проведат
преговори, за определяне на условията, при които ще продължи действието на Договора.
ХІ. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ.
11.1 При забава в плащането на дължима сума или непредставяне на нова банкова
гаранция при условията и в сроковете по настоящия Договор, Доставчикът може да ограничи
или да преустанови доставката на природен газ, без да носи отговорност за причинени вреди и
пропуснати ползи. Доставката на природен газ се възстановява, след като Клиентът заплати на
Доставчика всички дължими суми и неустойките по тях, в срок, съобразен с техническите
възможности на Комбинирания оператор.
11.1. Клиентът се задължава да осигури достъп на представители на Доставчика до
съоръжения, разположени в имот на Клиента, за ограничаването или преустановяването на
доставката на газ по т. 11.1. Доставчикът уведомява писмено Клиента за деня и часа, в които
последният следва да осигури достъпа.
11.2. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента,
преустановяване на доставката на природен газ вследствие на:

за

ограничаване

или

- ограничаване или преустановяване доставките на природен газ, поради каквито и да е
обстоятелства, настъпили извън територията на Република България;
- ограничаване или преустановяване на доставките на природен газ по реда и при
условията, определени с Договора;
- непреодолима сила (форс мажор);
- въведен ограничителен режим в съответствие с нормативните правила;
- временно ограничаване или прекъсване на снабдяването с природен газ от страна на
Комбинирания оператор в случаите, определени със съответните нормативни актове.
ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
12.1. Договорът се прекратява:
а) с изтичане на срока му на действие;
б) по взаимно съгласие на страните;
в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай
изправната страна отправя писмена покана до неизправната страна, да изпълни задълженията
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си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще счита
Договора за развален. Развалянето има действие занапред.
12.2. Клиентът има право с едностранно тримесечно писмено предизвестие, да прекрати
Договора, в случай че промени доставчика си на природен газ.
12.3. Клиентът има право с едностранно месечно писмено предизвестие, да прекрати
Договора, в случай че не е съгласен с новите условия, предложени от Доставчика по т. 13.1.
12.4. Доставчикът има право с едностранно месечно писмено предизвестие, да прекрати
Договора, при условие че Клиентът е преустановил приемането на природен газ за повече от
три месеца и е изплатил всички дължими по договора суми.
12.5. Доставчикът има право с двуседмично писмено предизвестие, да прекрати Договора,
при условие че Клиентът е забавил плащането на дължима сума повече от 15 дни.
12.6. След прекратяване действието на Договора, клаузите му ще се прилагат до
окончателно изпълнение на всички задължения на страните, както и до окончателното
решаване на всички спорове и разногласия между страните, възникнали през периода на
неговото действие.
ХІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
13.1. Доставчикът може, да измени условията по Договора, като новите условия следва да
са обусловени от промяна в условията за пренос на природен газ. В този случай Доставчикът
уведомява писмено Клиента за новите условия по Договора. Уведомлението се изпраща не покъсно от 30 (тридесет) дни, преди датата, от която ще се прилагат новите условия по Договора.
13.2. Всички спорове при изпълнението на Договора, включително тези, породени или
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и
споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали
обстоятелства, страните трябва да решат чрез преговори. При невъзможност за разрешаване на
споровете чрез преговори, те подлежат на разглеждане и решаване от Софийски градски съд
или Софийски районен съд, съобразно правилата за родовата подсъдност.
13.3. Страните са длъжни в срок до 10 (десет) дни от промяна на данните, описани в
Приложения № 3 и № 4, да се уведомят писмено, както и да предоставят копия от съответните
документи, удостоверяващи промяната, ако такива са необходими.
13.4. Клиентът е длъжен до 5 (пет) дни от датата на откриване на производство за
приватизацията му, за откриване на производство по несъстоятелност, за обявяването му в
несъстоятелност или за ликвидацията му, да уведоми писмено Доставчика за съответното
производство. При неизпълнение на това си задължение, Клиентът носи отговорност за
претърпените от Доставчика вреди и пропуснати ползи, в това число и за изплатени от същия
такси и разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове.
13.5. Действието на Договора се продължава за срок от една година, ако Клиентът не
уведоми писмено Доставчика, че желае прекратяването му до последния работен ден на месец
август през текущата година. Тази възможност се прилага еднократно. В този случай
Годишната програма се съгласува между страните до 20 септември преди началото на годината
на доставка.
13.6. В случай, че между страните има подписано Споразумение за разсрочване на
задълженията на Клиента по прекратен предходен договор за доставка на природен газ с
Доставчика, Споразумението остава в сила, до окончателното изпълнение на задълженията на
Клиента по Споразумението.
13.7. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
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13.8. Използвани образци по Договора:
1. Образец № 1 - Годишна програма;
2. Образец № 2 - Предложение за изменение на месечни количества;
3. Образец № 3 - Предложение за изменение на седмични количества;
4. Образец № 4 - Предложение за изменение на дневни количества;
5. Образец № 5 - Дневен сертификат за качество на природен газ;
6. Образец № 6 - Месечен сертификат за качество на природен газ;
7. Образец № 7 - Протокол за разпределение;
8. Образец № 8 - Месечен акт;
9. Образец № 9 - Банкова гаранция;
10. Образец № 10 - Информация за работа при въвеждане на ограничителен режим,
прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ.
Изброените по-горе образци са публикувани в електронната страница на Доставчика.
Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
Неразделна част от Договора са:
1. Приложение № 1 - Годишна програма;
2. Приложение № 2 - Спецификация за качествени показатели на газа;
3. Приложение № 3 - Информация с данни за Клиента;
4. Приложение № 4 - Информация с данни за Доставчика;
5. Приложение № 5 - Информация за работа при въвеждане на ограничителен режим,
прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ.

Доставчик:

Клиент:

.............................................
Дафинка Янкова
Изпълнителен директор

.............................................
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