
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА" 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПРИМАГАЗ" АД

ДОГОВОР ЗА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

№ 156- 86 (ОА) pAtS- Jlbd //?- 10^

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА: „Доставка и разпределение на природен газ 
за нуждите на "Икономически университет Варна", с адрес: гр. Варна, 
бул. „Сливница" № 158-А.

Днес, .... във връзка с проведена процедура по
обявена обществена поръчка от Икономически университет - Варна 
при ред за възлагане - договаряне без предварително обявление с 
предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти 
стопанисвани от Икономически университет - Варна на обособена 
територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик", 
„Младост" и „Аспарухово"" /код, съгласно общия терминологичен 
речник/CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди"/ в гр. Варна, между:

1. "ПРИМАГАЗ" АД, със седалище и адрес на управление: 
гр.Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" 222 - А, идентификационен 
номер по БУЛСТАТ 831079085, ИНидентификационен номер по ДДС BG 
831079085, представляващо „краен снабдител" съгласно Закона за 
енергетиката и притежаващо лиценз за снабдяване с природен газ №
Л - 153-12/18.01.2010г. от КЕВР за обособена територия на Община 
Варна за кметства „Владислав Варненчик", „Младост" и „Аспарухово" 
за срок до 17.12.2039г., представлявано от Олга Стефанова Влайкова 
- Упълномощен член на съвета на директорите, наричано за краткост 
ДОСТАВЧИК от една страна

и

2. "ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА", със седалище и 
адрес на управление: гр. Варна, п.к.9002, бул. "Княз Борис" №77, 
идентификационен номер по БУЛСТАТ 000083619, идентификационен 
номер по ДДС BG000083619, представляван на основание заповед №
РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед № РД 14-1478/01.06.201бг. от 
проф. д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор, по „ФМБ" и Анета 
Николаева Великова - Главен счетоводител, наричан за краткост 
КЛИЕНТ от друга страна
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На основание чл. 183а и чл.183б от Закона за енергетиката се 
сключи настоящият договор при Общи условия на "ПРИМАГАЗ" АД за 
продажба на природен газ на небитови клиенти и за пренос на 
природен газ през разпределителната мрежа, с който страните се 
споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пренася и доставя на 
КЛИЕНТА природен газ в количествата, определени в Спецификациите 
по този договор, по отделно за всяка от годините на действие на 
договора, в съответствие с качествени показатели и параметри 
съгласно действащите нормативни изисквания, срещу задължението 
на КЛИЕНТА да приема и заплаща природния газ по реда и при 
условията на този Договор:
1. Дългосрочна Спецификация за минимално количество природен 
газ доставяно по договора - Приложение I;
2. Годишна Спецификация за доставка на минимални количества 
природен газ по договора - Приложение II;
3. Спецификация за доставка на реални количества природен газ 
по договора - Приложение IIR;
(2) Характеристиките на намиращите се в експлоатация монтирани 
мощности, работещи с природен газ към 31 декември на текущата 
календарна година, се описват от КЛИЕНТА в Приложение III.
(3) Спецификациите по ал. 1 и ал. 2 са неразделна част от настоящия 
договор и се актуализират и подписват от страните ежегодно до 15 
август на годината, предхождаща тази на потреблението.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ доставя, а КЛИЕНТЪТ получава природния газ за 
обект находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Сливница" № 158-А, 
представляващ: „Учебен корпус - 3, стопанисван от "Икономически 
университет Варна", в количества и срокове, договорени в двустранно 
подписаните Спецификации.

II. СРОКОВЕ И КАЧЕСТВО

Чл.2. (1) Срок на договора - 2 (две) години, считано от датата на 
сключване на договора, или до изчерпване на финансовия ресурс от 
50 000.00лв. /петдесет хиляди лева/, без включен ДДС .
(2) Началото на доставките на природен газ по този договор е 
15.12.2017 г.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ започва преноса и доставката за КЛИЕНТА, ако в 
10 (десет) дневен срок преди датата по предходната алинея 
КЛИЕНТЪТ представи Разрешение за ползване на газовите съоръжения 
изградени от него в дворната му част, паровата централа и 
вътрешните инсталации (за нови съоръжения или при реконструкция 
или модернизация на съществуващите).
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Чл.З. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигурява подаването на 
природен газ с договореното налягане при условие, че КЛИЕНТЪТ не 
превишава максималната часова консумация през зимния и летен 
сезон за съответната година, съгласно Спецификацията- Приложение

Чл.4. За химическия състав и качествата на природния газ доставен за 
изтеклия месец, ДОСТАВЧИКЪТ предоставя при поискване на КЛИЕНТА 
копие от сертификата на обществения доставчик - "Булгаргаз" ЕАД, 
София.

III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК

Чл.5. (1) Мястото на доставка на природния газ за КЛИЕНТА е: изхода 
на ГИП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КЛИЕНТА, с адрес на обекта на 
КЛИЕНТА - "Икономически университет Варна", с адрес: гр. Варна, 
бул. „Сливница" № 158-А, Учебен корпус - 3.
(2) В мястото на доставка се извършва предаването и приемането на 
природния газ, както и търговското му измерване. Рискът от случайно 
погиване или увреждане на качествата на природния газ, преминава 
от ДОСТАВЧИКА към КЛИЕНТА, след влизането му на територията на 
последния.
(3) В случаи на загуба на природен газ на територията на КЛИЕНТА, 
преди уреда за измерване, се съставя протокол с оценка на щетата и 
се прилагат процедурите на чл. 21.

Чл.6. (1) Измерването на доставения природен газ се извършва чрез 
уреди за търговско измерване (разходомери и електронни коректори). 
Данни за средствата за търговско измерване на газоснабдявания имот 
на КЛИЕНТА са дадени в Приложение № 9, неразделна част от 
договора.
(2) В случаите, когато уредите за измерване са монтирани на място, 
което попада в обекта на КЛИЕНТА, последният ги приема от 
ДОСТАВЧИКА с протокол, като се задължава да ги опазва с грижата на 
добър стопанин и да уведомява ДОСТАВЧИКА за констатирани повреди 
и неизправности.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл.7. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща на ДОСТАВЧИКА стойността на 
пренесените и доставени на КЛИЕНТА количества природен газ, в 
уговорените срокове и по реда и условията на раздел ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 
И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.8. (1) КЛИЕНТЪТ упълномощава следното лице за свой 
представител /Приемчик/ в мястото на доставка:
доц.д-р Генка Рафаилова - gsm 0879 335 580, тел. 052 620 722, 052 
620 724, e-mail college_varna(a)ue-varna.
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(2) Упълномощеното лице трябва да е писмено инструктирано относно 
нормативните изисквания за техническа безопасност при работа със 
съоръжения за природен газ.
(3) При промяна на упълномощения представител КЛИЕНТЪТ е длъжен 
да уведоми другата страна писмено и да представи всички данни на 
адресите за съобщения, посочени в този договор.

Чл.9. (1) КЛИЕНТЪТ няма право при никакви обстоятелства да 
извършва работи по поддържането, ликвидирането на аварии или 
други действия по съоръженията в газоразпределителната система и 
измерителните уреди на ДОСТАВЧИКА чрез свои служители или чрез 
възлагане на трети лица, освен ако това не им е възложено писмено.
(2) При нарушение на ал.1 КЛИЕНТЪТ носи отговорност по чл.45 и сл. 
от Закона за задълженията и договорите.
(3) КЛИЕНТЪТ е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп на 
служителите на ДОСТАВЧИКА до измервателните уреди.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл.10. ДОСТАВЧИКЪТ има право да получи стойността на пренесения 
и доставен природен газ, в сроковете и при условията, уговорени в 
Договора.
Чл.11. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да пренася и доставя на КЛИЕНТА 
заявеното количество природен газ, по изградена преносна и 
разпределителна мрежа, отговаряща на всички законови и 
подзаконови изисквания.
Чл.12. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява денонощна връзка чрез авариен 
телефонен номер:
0889 309 409; 0886 701 598; 0887 791 395

VI. ЦЕНА

Чл.13. (1) Цената, по която КЛИЕНТЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА 
количествата природен газ, се определя периодично, в съответствие с 
действащото законодателство.
(2) КЛИЕНТЪТ заплаща цената за съответната потребителска група и 
подгрупа, в която попада, в зависимост от заявените прогнозни 
годишни количества природен газ, според Приложение IIR.
(3) В случай, че потребеното от КЛИЕНТА количество природен газ, не 
съответства на потребителската група и подгрупа, ДОСТАВЧИКЪТ 
извършва преизчисляване на тези количества по цената в ценовата 
група и подгрупа, в която реално е попаднал.
(4) За получената по ал.З разлика, ДОСТАВЧИКЪТ издава дебитно или 
кредитно известие в месеца следващ месеца на установяване на 
промяната. Стойността по дебитното известие КЛИЕНТЪТ следва да 
заплати на ДОСТАВЧИКА, в срок до 5-то число на следващия месец.
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Със стойността по кредитното известие се намалява сумата на 
предстоящо плащане.
(5) Общата стойност на договора за 2 /две/ години е в размер до 50
000.00.в. /петдесет хиляди лева/, без включен ДДС.
(6) Финансирането за изпълнение ще се осъществява от Бюджета на 
Икономически университет - Варна.

VII. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.14. КЛИЕНТЪТ приема да заплаща природния газ по следния 
начин:
1. Авансово плащане - определено на база количество, което 
КЛИЕНТЪТ ще потребява през съответния месец, договорено по 
Спецификация /Приложение IIR/ и цената на природния газ за същия 
месец завишена с ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура на КЛИЕНТА на 
база договорените количества природен газ за месеца на доставка, 
която се изпраща на КЛИЕНТА в срок до 10-то число на месеца, 
предхождащ месеца на доставка, по електронна поща или факс и с 
писмо. КЛИЕНТЪТ заплаща стойността по издадената фактура до 20-то 
число на месеца, предхождащ месеца на доставка.
2. Окончателно плащане - В първият работен ден на месеца, следващ 
месеца на доставка, въз основа на подписания месечен акт за 
изтеклия месец ДОСТАВЧИКЪТ издава и изпраща на КЛИЕНТА 
фактура(ако няма авансово плащане), дебитно или кредитно известие. 
Дебитното известие се заплаща от КЛИЕНТА в срок до 5-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. Окончателното плащане включва 
цената на природния газ завишена с ДДС и акциз за цялото потребено 
количество за съответния месец.
3. При забава в плащането на дължимата сума с повече от 5 дни от 
договорените срокове, ДОСТАВЧИКЪТ може да ограничи или да 
преустанови доставката на природен газ, без да носи отговорност за 
причинени вреди и пропуснати ползи във връзка със спиране или 
ограничаване подаването на природен газ. 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 ДОСТАВЧИКА.

Чл.15. (1) КЛИЕНТЪТ извършва плащанията по този договор по 
банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.
(2) За дата на плащанията се приема датата на заверяване на 
банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.
(3) В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден,
плащането следва да се извърши до последния работен ден,
предхождащ датата на падежа.___________________________________
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(4) Когато в платежното нареждане КЛИЕНТЪТ не е посочил номера 
на фактурата или периода, за който извършва плащането и при 
наличие на стари задължения на КЛИЕНТА, погасява първо най- 
старото задължение.

VIII. МАКСИМАЛНО ДНЕВНО КОЛИЧЕСТВО ГАЗ

Чл.16. (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.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да осигурява на КЛИЕНТА количество 
газ, което надвишава МаксДК.

Чл.17. (1) За приетото количество газ над 5 % от МаксДК, КЛИЕНТЪТ 
заплаща на ДОСТАВЧИКА допълнително 10 % от цената на природния 
газ за съответния месец на доставка.
(2) За неприетото количество газ под 20 % от МаксДК, КЛИЕНТЪТ 
заплаща на ДОСТАВЧИКА 10 % от цената на природния газ за 
съответния месец на доставка.

Чл. 18. При отклонение от МаксДК, КЛИЕНТЪТ дължи плащане както 
следва:
1. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура за общия размер на сумите по 
чл.16. и чл.17., дължими от КЛИЕНТА през годината.
2. Издадената по т.1 фактура изпраща на КЛИЕНТА по електронна 
поща или факс и/или с писмо фактура в срок до 31 (тридесет и първи) 
януари на година, следваща отчетната.
3. КЛИЕНТЪТ заплаща дължимата сума по тази фактура чрез банков 
превод по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА в срок до 05 (пети) 
февруари на годината, следваща отчетната.
4. ДОСТАВЧИКЪТ може да не изисква плащане на посочената обща 
сума, за което уведомява предварително КЛИЕНТА.

IX. МЕСЕЧЕН АКТ

Чл.19. За потребеното от КЛИЕНТА количество природен газ през 
съответния месец се съставя двустранно подписан Месечен акт / 
Приложение IV /, който се оформя в първия работен ден след 
изтичане на месеца от представители на двете страни в офиса на 
ДОСТАВЧИКА в гр. Варна - Оператор на ГРМ на ДОСТАВЧИКА, адрес: 
гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" 222-А, телефон/факс: 052 
510 375.

Чл.20. Неявяването на представителя на КЛИЕНТА или отказът на 
същия да подпише Месечния акт, дава право на представителя на
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ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише Месечния акт едностранно. В този 
случай посочените в Месечния акт количества са задължителни за 
КЛИЕНТА.

Чл.21. При положителна или отрицателна разлика между стойността 
на фактурираното и стойността на действително потребеното 
количество природен газ през съответния месец, установено с 
Месечния акт, ДОСТАВЧИКЪТ издава и предава на КЛИЕНТА на втория 
работен ден от месеца следващ отчетния, дебитно или кредитно 
известие.

X. ГОДИШЕН АКТ

Чл. 22. Годишният акт се съставя и подписва в офиса на ДОСТАВЧИКА 
в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" 222-А, телефон/факс: 052 
510 375 в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след изтичане на 
съответната година.

Чл.23. (1) КЛИЕНТЪТ, в рамките на срока по предходния член, се 
задължава да изпрати упълномощен представител, който да подпише 
Годишния акт.
(2) Упълномощените представители на ДОСТАВЧИКА и КЛИЕНТА 
сумират доставките извършвани през дадената година на основа на 
Месечните актове и подписват Годишен акт/обр. Приложение V/.

Чл. 24. Неявяването на представител на КЛИЕНТА в определения срок 
или отказът на същия да подпише Годишния акт, дава право на 
представителя на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише акта 
едностранно. В този случай посочените в него количества са 
задължителни за КЛИЕНТА.

Чл. 25. (1) Годишен акт по процедурата на предходните членове на 
този Раздел се съставя и в случаите когато доставките или 
получаването на природен газ се прекратяват, временно до края на 
календарната година или поради прекратяване на договора.
(2) Актът се съставя в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на 
доставките.

XI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.26. При забава на плащанията по настоящия договор КЛИЕНТЪТ
дължи на ДОСТАВЧИКА обезщетение за забава 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.
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Чл.27. (1) При недоставяне на договореното по Спецификация 
/Приложение II/, минимално годишно количество природен газ, 
установено с Годишния акт по Раздел X, ДОСТАВЧИКЪТ дължи 
неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, но 
недоставено количество.
(2) Алинея първа не се прилага в случаите по чл.16., при планови 
ремонти, както и по времето на санкциониращо ограничаване или 
спиране на доставките на природен газ от страна на ДОСТАВЧИКА.

Чл.28. (1) При неприемане на договореното по Спецификация 
/Приложение II/ минимално годишно количество природен газ, 
установено с Годишния акт по Раздел X, КЛИЕНТЪТ заплаща неустойка 
в размер на 10% от стойността на договореното, но неприето 
количество.
(2) КЛИЕНТЪТ заплаща неустойката по предходната алинея в 3 /три/ 
дневен срок от получаване на известие за начислена неустойка.

Чл.29. Ако изправната страна е претърпяла по-големи вреди в 
сравнение с договорените неустойки, същата има право на 
обезщетение за разликата до действително претърпените вреди.

Чл.ЗО. При неспазване на срока за начало на доставките или 
консумацията на природен газ по чл.5.(1) от настоящият договор, 
виновната страна заплаща на изправната неустойка в размер на 
стойността на недоставеното или неприето количество, определено в 
Приложение II за периода.

XII. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Чл.31. (1) В случай, че в рамките на 12 (дванадесет) последователни 
месеца, КЛИЕНТЪТ просрочи три пъти с повече от 10 (десет) дни за 
всеки отделен случай плащането на дължими суми за пренос и 
доставка на природен газ, ДОСТАВЧИКЪТ има правото да поиска от 
КЛИЕНТА подходящо обезпечение за гарантиране на бъдещите му 
задължения.
(2) Обезпечението се дава в една от следните форми:
1. банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 
изтичането на срока на договора; или
2. паричен депозит
(3) Обезпечението се определя от ДОСТАВЧИКА на база количеството 
природен газ, равняващо се на максималната едномесечна консумация 
на КЛИЕНТА за последните 12 месеца. Размерът на обезпечението се 
изчислява като определеното количество се умножи по дължимата 
цена за: пренос през газоразпределителната мрежа и за снабдяване, с 
включен ДДС.
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(4) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява писменно КЛИЕНТА за необходимостта от 
актуализация на размера на обезпечението, като посочва конкретната 
сума и срок на изпълнение.

Чл. 32. (1) В случаите на предходния член КЛИЕНТЪТ внася депозита 
или открива банковата гаранция, със срок на валидност - до края на 
месец януари през календарната година следваща годината на 
доставка. Банковата гаранция следва да се подновява ежегодно до 20 
/двадесет/ дни преди началото на всяка следваща календарна година 
на доставка.
(2) Гаранцията не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е 
период на доставка, като стойността на гаранцията, съответно 
депозита, трябва да покрива стойността на най- голямата месечна 
доставка, в съответствие с Приложение II плюс 5% /пет процента/ и 
ДДС.
(3) Гаранцията трябва да бъде револвираща, безусловна, неотменима, 
усвоима и безотказна, с възможност да се усвои изцяло или частично, 
както и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши 
плащане по първо писмено искане на бенефициента.
(4) Гаранцията следва да може да се усвои с обикновено писмено 
искане, подписано от представляващия търговското дружество на 
КЛИЕНТА.
(5) Разходите по откриване на гаранцията и по нейното подновяване 
са за сметка на КЛИЕНТА, а тези по евентуалното й усвояване - за 
сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл. 33. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да се удовлетвори от сумата по 
банковата гаранция чрез предявяването й, съответно да усвои 
депозита, при неизпълнение на задълженията на КЛИЕНТА по 
договора.
(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ се удовлетвори от сумата по банковата 
гаранция чрез предявяването й изцяло или частично преди изтичане 
па срока на договора, КЛИЕНТЪТ се задължава да даде нова банкова 
гаранция в 10 (десет) дневен срок от усвояването й.
(3) Когато ДОСТАВЧИКЪТ усвои депозита, преди изтичане срока на 
договора, КЛИЕНТЪТ се задължава да внесе нов депозит, в 10 (десет) 
дневен срок от усвояването му.

Чл.34. Ако горепосочената гаранция не бъде открита или депозита не 
бъде внесен, при поискване в случаите на чл.32, както и по чл.ЗЗ, 
ал.2 и ал.З, ДОСТАВЧИКЪТ има право да не изпълнява задълженията 
си по настоящия договор и да спре газоподаването към обекта на 
КЛИЕНТА.
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XIII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл.35.(1) КЛИЕНТЪТ, не по-късно от 15 /петнадесети/ август на 
текущата година, задължително изготвя и представя на 
ДОСТАВЧИКЪТ:
1. всички Спецификации по този договор за следващата година;
2. плановите ремонти на мощностите си;
3. минималния, номиналния и максимален часов разход поотделно 
за летния и зимен сезон на работещите мощности, както и за 
инсталиране на нови газоползващи уреди и при възникнали вътрешни

. аварии на съществуващите инсталирани мощности;
4. валиден ревизионен акт от технически надзор за газовите 
инсталации на КЛИЕНТА.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ подписва спецификациите и ги предава на 
КЛИЕНТА в срок до 15-ти октомври, след което те стават неразделна 
част от настоящия договор. При неспазване на срока, ДОСТАВЧИКЪТ 
съставя едностранно Спецификации Приложение II и IIR, на база 
данните за реалната консумация на природен газ на обекта за 
предходната година, който стават неразделна част от настоящия 
договор и изпраща копие от тях на КЛИЕНТА.

Чл.36.(1) КЛИЕНТЪТ, който ползва природния газ за гориво, е длъжен 
да има резервно гориво най-малко за 15 денонощия като резерва за 
аварийни ситуации, спиране, или намаляване на газоподаването и/или 
доставка на природен газ, но с понижени параметри от обществения 
доставчик.
(2) КЛИЕНТЪТ се задължава да изготви мерки и технологични схеми за 
различни размери на ограничение, при които следва да работи при 
въвеждане на ограничителен режим, въз основа на предоставените му 
от ДОСТАВЧИКА условия и схеми, при които ще се въвежда 
ограничителен режим.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.37. Договорът се прекратява в следните случаи:
1.с изтичане на срока;
2. по взаимно съгласие;
3.поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от 

страните. В този случай изправната страна поканва неизправната да 
изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 
предупреждава, че при неспазване на срока, ще счита договора за 
прекратен;

4.с тримесечно предизвестие;

Чл.38.След прекратяване действието на настоящия договор неговите 
клаузи ще се прилагат до окончателно изпълнение на всички 
задължения на страните, възникнали през периода на неговото 
действие.
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XV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Договорът влиза в сила след подписването му и е с действие 2 
(две) години, считано, от 15.12.2017г., или до изчерпване на 
финансовия ресурс от 50 000.00лв. /петдесет хиляди лева/, без 
включен ДДС.
Чл. 40. (1) Всички изменения и допълнения на договора са валидни, 
ако са направени в писмена форма и са подписани от страните с 
изключение на цитираното в ал.2.
(2) При промяна на императивната нормативна уредба в страната, в 
т.ч. договора на ДОСТАВЧИКА с обществения доставчик "Булгаргаз" 
ЕАД, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да промени клаузите на 
този договор, свързани с промяната, като уведоми за това КЛИЕНТА в 
10 /десет/ дневен срок.
(3) В случай, че КЛИЕНТЪТ не е съгласен с новите условия по 
договора, променени, съгласно предходната алинея, същият има право 
да прекрати договора едностранно с писмено предизвестие по чл.37, 
т.4 от този договор.

Чл. 41. Всички спорове, породени от този договор 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, ще бъдат 
решавани чрез споразумения между страните. В случай, че страните 
не постигнат взаимно съгласие при решаване на спорове между тях — 
същите се отнасят за решаване пред компетентния съд.

Чл. 42. (1) КЛИЕНТЪТ е длъжен в десет дневен срок от настъпването 
на изменения в обстоятелствата, отразени в настоящия договор или 
други обстоятелства, касаещи настоящите договорни отношения, да 
уведоми писмено ДОСТАВЧИКА, както и да предостави копие от 
документа за това.
(2) КЛИЕНТЪТ е длъжен до пет дни от датата на: изпадане в състояние 
на неплатежоспособност, откриване на производство по 
несъстоятелност, процедура за приватизация или ликвидация, да 
уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за това обстоятелство.
(3) В случай на неуведомяване, КЛИЕНТЪТ носи отговорност за вреди, 
пропуснати ползи, наложени в тежест на ДОСТАВЧИКА такси и 
разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни 
срокове, както и неустойка от 20% върху стойността на заявените в 
Спецификация /дългосрочна/ за минимално количество природен газ - 
Приложение I.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре доставката на природен газ, без 
предварително предизвестие при узнаване на обстоятелствата по ал. 
1.
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Чл. 43. (1) Данните на страните за изпращане на съобщения и 
банковите сметки са както следва:________________________________
За Примагаз АД За Клиента
Адрес гр.Варна, 
ул. "Акад. И. Курчатов"
№ 17, ет.З, офис 9 и 10

Гр.Варна, бул"Княз Борис Г  
№ 77

Телефон 052 578 161 052 620 722

Факс 052 578 171 052 620 724

info.primagas@fimm.com college_varna@ue-varna

BG91 UNCR7630 1053 0978 23 BG30 BUIB 9888 3329 2762 00

(2) КЛИЕНТЪТ се задължава да определи служител, с който 
ДОСТАВЧИКА да кореспондира по въпросите за заплащане на 
природния газ:
доц.д-р Генка Рафаилова - gsm 0879 335 580, тел. 052 620 722, 052 
620 724, e-mail college_varna@ue-varna.

(3) „ПРИМАГАЗ" АД определя служител за уреждане на финансовите 
взаимоотношения с КЛИЕНТА:
Име: Димитър Димитров 
Длъжност: гл.счетоводител
Код: Тел: 052 578 162 факс: 052 578 171 мобилен 0888 617 654 
e-mail: dimitardimitrov.primagas@fimm.com, primagas@abv.bg

Чл. 44. (1) За всичко, изрично неуредено в този договор, се прилагат 
клаузите на Общите условия на „ПРИМАГАЗ" АД на договорите за 
продажба на природен газ и за пренос на природен газ по 
разпределителната мрежа на небитови клиенти.
(2) С подписване на настоящия договор КЛИЕНТЪТ декларира, че е 
запознат със съдържанието на Общите условия на „ПРИМАГАЗ" АД на 
договорите за продажба на природен газ и за пренос на природен газ 
по разпределителната мрежа на небитови клиенти, представляващи 
Приложение № XI към този договор и приема същите.

Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в два 
еднообразни оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от договора са:
1. Приложение I Спецификация /дългосрочна/ за количество 

природен газ за срок от три години; /минимални/
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2. Приложение II Спецификация /годишна/ . за доставка на 
минимални количества природен газ;
3. Приложение IIR Спецификация /реална/ за-доставка на реални 

количества природен газ;
4. Приложение III Характеристика на монтираните мощности, 
работещи с природен газ; Л .
5. Приложение IV ! Месечен акт;
6. Приложение V .Годишен акт;
7. Приложение VI Информация с данни на КЛИЕНТА и 
удостоверение за актуално състояние; ]
8. Приложение VII Информация с данни на „Примагаз" АД;
9. Приложение VIII Обекти за газификация; /за клиенти с повече от 
една точка на присъединяване/
10. Приложение № IX Данни за средствата за търговско измерване на 
газоснабдявания имот на КЛИЕНТА; /попълва се съвместно с ГРД/
11. Приложение № X Разрешение за експлоатация на газовата 
инсталация на КЛИЕНТА от органите за технически надзор;/ за нови 
клиенти/
12. Приложение № XI Общи условия на „ПРИМАГАЗ" АД на договорите 
за продажба на природен газ и за пренос на природен газ по 
разпределителната мрежа на небитови клиенти <

ЗА КЛИЕНТ:
"ИКОНОМИЧЕ ЕРСИТЕТ ВАРНА",

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ПРИМАГАЗ" АД

/проф.д-р 
- ЗАМ.-Pf

./ // ________ / /  \ . дода-
/ОЛГА ВЛАКОВА -

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ 1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩ ИТА НА ЛИЧНИТТ ; ,лии .<

/АНЕТА ВЕЛИКОВА - ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ/

„Доставка и разпределение на природен газ за нуждите на
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