ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
към Договор № …… - …….. за доставка на природен газ на изходен пункт на
газопреносната мрежа

Днес, 20.12.2019 г. в гр. София между:
1. “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК по БУЛСТАТ 175203485, със
седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Петър Парчевич” № 47, представлявано от
Николай Ангелов Павлов - Изпълнителен Директор, наричано за краткост “Доставчик”
и
2. “………………………...................................” …………, вписано в Търговския регистър с
ЕИК по БУЛСТАТ ……………………, със седалище и адрес на управление
................................................................………………….....................................................................,
представлявано от ………………………........................................................................................... ...........…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………..., от друга страна, наричано за краткост “Клиент”,
наричани поотделно “страна/страната” и заедно “страни/страните”,
Като взеха предвид:
А) Промените в чл. 30, ал. 1, т. 7 от Закона за енергетиката, внесени със Закон за изменение и
допълнение на Закона за енергетиката (ЗИД на ЗЕ), приет на 25.09.2019 г. от Народното
събрание и обн. в ДВ, бр. 79 от 2019 г.;
Б) Необходимостта страните да договорят свободно цената, по която ще се извършват

доставките на природен газ по действащия Договор за доставка на природен газ, считано от
01.01.2020 г.;
В) Отправеното от Доставчика, на основание т. 16.1. от действащия Договор за доставка на
природен газ, във връзка с измененията в действащата нормативна уредба, предложение за
изменение условията на Договора, регламентиращи цената на доставяния природен газ,
считано от 01.01.2020 г.
се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договора за доставка на природен газ
на изходен пункт на газопреносната мрежа (за краткост „Договора“) за следното:
I.

В раздел ХII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ се правят следните изменения:

Точка 12.1. се изменя и добива следното съдържание:
12.1 Стойността на доставения природен газ, се заплаща от Клиента по цени, определени за 1
Мегаватчас (MWh). Цената за всеки месец от периода на действие на договора е в размер на
предложената от Доставчика цена за утвърждаване, от Комисията за енергийно и водно
регулиране, по която Доставчикът да продава природен газ на крайните снабдители на
природен газ и на лице, на което е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна
енергия.
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Предложената от Доставчика цена по предходното изречение се формира съгласно условията
на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ.
Доставчикът публикува така формираната цена на интернет страницата си.
Цената на природния газ се определя в лева за 1 Мегаватчас (MWh).
II.

Настоящото споразумение влиза в сила, считано от 07:00 часа на 01 януари 2020 г.

III.
Всички останали клаузи в Договора и Допълнително споразумение № 1 към него,
остават в сила и обвързват страните съобразно дадената им от тях редакция.
Настоящото Допълнително споразумение се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.

Доставчик:

Клиент:

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

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

Николай Павлов
Изпълнителен директор

……………………………….
Лилия Иванова
Ръководител отдел „Счетоводство“
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