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/ / АУ г., във връзка с проведена процедура по обявена обществена
Днес,
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 /СРУ/: 0912 1200/ в гр. Варна, между:
1. „ПРИМАГАЗ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к „Владислав
Варненчик“ 222-А, административен адрес гр. Варна, ул. “Академик Игор Курчатов” № 17,
ет.З, офис 9-10, ЕИК 831079085, представлявано от инж. Олга Влайкова - Представляващ,
наричан за краткост ’’ДОСТАВЧИК” от една страна и от друга

2. “ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ - ВАРНА, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, п.к.9002, бул.“Княз Борис I” 77, идентификационен номер по
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на
основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019г. от доц.д-р Божидар Костадинов Чапаров Зам.-Ректор „Финанси и проектна дейност“ и и на основание заповед № РД 172515/30.08.2019г от Гергана Пенчева Нанева - заместник главен счетоводител, наричан понататък за краткост КУПУВАЧ
се сключи настоящият договор за доставка на природен газ, за срок от 24/двадесет и
четири месеца/ считано от 15.12.2019г., или до изчерпване на сумата от 25 ОООлв./двадесет
и пет хиляди лева/ без включен ДДС, находящ се гр. Варна, бул. „Сливница“ № 15 8-А
1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя, а КУПУВАЧЪТ да приема и заплаща
договорените количества природен газ, отразени в Спецификации, както следва:
1. Спецификация /дългосрочна/ за минимално количество природен газ, доставяно от
ДОСТАВЧИКА - Приложение I. Подписва се минимум за тригодишен период, като всяка
следваща година се допълва за последната година от следващия тригодишен период;
2. Спецификация /годишна/ - Приложение II за доставка на количества природен газ от
ДОСТАВЧИКА, съдържаща информация за:
количествата, които ще се доставят през всяко от тримесечията, в т.ч. по месеци;
максимално дневно количество (МаксДК) за всеки месец;
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минимален и максимален часов разход на съоръженията работещи с природен газ;
планови ремонти, с които следва да са съобразени количествата природен газ за съответния
месец.
Заявените в Приложение II количества природен газ следва да бъдат равни или по- големи от
договорените в Приложение I.
3. Приложение III - Характеристики на намиращите се в експлоатация монтирани мощности
работещи с природен газ към 31 декември на текущата календарна година.
(2) Спецификациите по ал. 1 са неразделна част от настоящия договор и се актуализират и
подписват от страните ежегодно до 15 август на годината, предхождаща тази на доставката.
Чл. 2. (1) ДОСТАВЧИКЪТ осигурява на КУПУВАЧА договорените количества природен газ,
отразени в Годишната спецификация, в случай, че същите не са изменени по реда на ал.2 от този
член.
(2) КУПУВАЧЪТ може да предлага изменение на месечните, седмичните и дневните
количества газ, както следва:
1. До 60 (шестдесет) дни преди начало на предстоящото тримесечие КУПУВАЧЪТ може да
уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за количествата газ, които ще приеме през всеки месец от
тримесечието, като изпрати попълнен Образец №1 (Предложение за изменение на месечни
количества - Приложение № IX към договора). ДОСТАВЧИКЪТ приема изцяло/частично или не
приема предлаганото изменение до 20 (двадесет) дни, преди начало на тримесечието и връща на
КУПУВАЧА попълнения Образец № 1.
2. До 10 (десет) дни преди начало на всяка предстояща седмица КУПУВАЧЪТ може да
уведоми писмено ДОСТАВЧИКА за количествата газ, които ще приеме през всеки ден от
седмицата, като изпрати попълнен Образец №2 (Предложение за изменение на седмични
количества - Приложение № IX към договора). ДОСТАВЧИКЪТ приема изцяло/частично или не
приема предлаганото изменение до 18 ч. на петия ден от седмицата преди началото на
предстоящата седмица и връща на КУПУВАЧА попълнения Образец №2.
3. До 9:00 часа в деня преди деня на доставката КУПУВАЧЪТ може да уведоми писмено
ДОСТАВЧИКА за количествата газ, които ще приеме през следващия ден, като изпрати попълнен
Образец №3 (Предложение за изменение на дневни количества - Приложение № IX към договора).
ДОСТАВЧИКЪТ приема изцяло/частично или не приема предлаганото изменение до 19 ч. на
същия ден и връща на КУПУВАЧА попълнения Образец №3.
(3) Информацията по предходните три точки се разменя между страните чрез електронна поща
на адрес mfo.primagas@fimm.com или primagas@abv.bg. Приетите от ДОСТАВЧИКА изменения
са задължителни за КУПУВАЧА.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ може да не приеме предложението за изменение по ал.2 на КУПУВАЧА,
което:
енадМаксДК;
е под 75% от МаксДК;
не може да бъде изпълнено по технологични причини.
Н.СРОКОВЕ И КАЧЕСТВО
Чл. 3. (1) Началото на доставките на природен газ по този договор е 15.12.2019г.
(2)
ДОСТАВЧИКЪТ започва доставките, ако в 10 /десет/ дневен срок преди датата по
предходната алинея КУПУВАЧЪТ представи заверени копия от Акт обр.16 и Разрешение за
ползване на газовите съоръжения изградени от него в дворната му част, паровата централа и
вътрешните инсталации.
Чл. 4. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигурява подаването на природен газ с договореното
налягане при условие, че КУПУВАЧЪТ не превишава максималната часова консумация за всеки
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месец от съответната година, съгласно Спецификация - Приложение П.
Чл. 5. За химическия състав и качествата на природния газ, доставен през изтеклия месец,
ДОСТАВЧИКЪТ предоставя при поискване на КУПУВАЧА копие от сертификата на преносното
предприятие „Булгартрансгаз“ ЕАД.
III. МИНИМАЛНИ ГОДИШНИ КОЛИЧЕСТВА
Чл.6. (1) Минималното годишно количество (МГК), което КУПУВАЧА е длъжен да приеме за
годината на доставка се изчислява, както следва;
МГК = 0,8 х ГДК - Ф
Където,
ГДК - сумата на количествата заявени по годишната програма за всеки месец от годината
(спецификация Годишна програма)
Ф - сумата от всички количества газ, които през съответната година на доставка:
- не са доставени от Доставчика и/йли неприети от КУПУВАЧА количества, поради
непреодолима сила;
- КУПУВАЧЪТ е отказал да приеме, поради несъответствие с договорените качествени
показатели;
(2) Минималното годишно количество (МГК), което КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме за
годината на доставка се специфицира в Спецификация минимално годишно количество /МГК/
(3) В случай, че през годината на доставка КУПУВАЧЪТ приеме количество по-малко от
МГК, съгласно месечните актове по чл.23, за съответната година на доставка, заплаща на
ДОСТАВЧИКА неприетото количество газ по цена, която е 50% от фактурираната стойност на
доставеното количество природен газ, разделена на количеството доставен природен газ за същата
година на доставка. В сумата на фактурираната стойност на доставеното количество природен газ
не се включват сумите, представляващи допълнителното заплащане за прието количество над и
под 5% от МаксДК, представляващи допълнителното заплащане при неприети количества газ от
МаксДК. В случай, че КУПУВАЧЪТ няма прието количество за съответната година, същият
заплаща сума, която се изчислява, като МГК природен газ се умножи по цена, която е 50 % от
средно аритметичната от прилаганата от Доставчика за същата година.
(4) КУПУВАЧЪТ има право да заяви и приеме платените частично количества по ал.З в
следващите 24 (двадесет и четири) месеца, по предложен от него График (Приложение №12).
(5) Графикът по ал.4 е задължителен за ДОСТАВЧИКА, ако е изпратен от КУПУВАЧА до 20
(двадесет) дни преди началото на месеца на доставка и е приет от Доставчика по реда и при
условията на настоящия Договор. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не приеме изцяло или частично
Графика, е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да уведоми КУПУВАЧА, като посочи причините
за неговото неприемане.
(6) Доставката на количества природен газ по ал.4 се изпълнява от страните приоритетно
спрямо количествата, договорени по Годишната програма. В случай, че КУПУВАЧЪТ заяви
количества по ал.З, неприети през различни години в един и същи месец, приоритетно се доставя
по-старото неприето количество.
(7) В случай, че КУПУВАЧЪТ не е приел изцяло или е приел частично количества газ,
доставени по ал.4, същият не може да промени сроковете на тяхното приемане и задълженията на
ДОСТАВЧИКА по Графика ще се считат за изпълнени.
(8) Приетите от КУПУВАЧА количества по ал.4 се заплащат по цена, която е 50 % (петдесет
процента) от действащата цена на природния газ през съответния месец на доставка.
IV. МАКСИМАЛНО ДНЕВНО КОЛИЧЕСТВО
Чл.7. (1) Максималното дневно количество (МаксДК) се определя като частно от делението на
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месечното количество газ, договорено в Годишната спецификация (Приложение II) на броя на
дните в съответния месец. В случаите на изменения на количествата природен газ, МаксДК е
количеството прието (одобрено за промяна) от ДОСТАВЧИКА за дните от съответния период.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ не е длъжен да осигурява на КУПУВАЧА количество природен газ,
което надвишава максималното дневно количество за дните от съответния период.
(3) За приетото количество природен газ над 105 % от МаксДК през всеки един ден на
съответния месец на доставка, КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА допълнително 10% от
цената на природния газ в месеца на приемане.
(4) За неприетото количество природен газ с повече от 5 % от МаксДК през всеки един ден на
съответния месец на доставка, КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА допълнително 10 % от
цената на природния газ в месеца на приемане.
(5) Сумите, дължими по ал.З и ал.4, изчислени на база на Месечния акт, се заплащат от
КУПУВАЧА по реда и при условията на чл.21, ал.3-5.
V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК
Чл. 8. Предаването и приемането на природния газ от ДОСТАВЧИКА на КУПУВАЧА се
извършва в мястото на доставка, а именно: след уреда за търговско измерване - разходомер,
собственост на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 9. (1) Измерването на доставения природен газ се извършва в нормални кубически метри
чрез уреди за измерване (разходомери и електронни коректори), собственост на ДОСТАВЧИКА,
проверени и маркирани от лицензирани лаборатории. Нормален кубически метър природен газ
означава количество сух газ, което при температура 20 градуса по С и абсолютно налягане 1.01325
бара, заема обем един кубически метър.
(2) Отчитане на количествата природен газ, доставени през денонощието, се извършва в 7.00
часа на следващия ден.
Чл. 10. (1) В случаите, когато уредите за измерване са монтирани в собствеността на
КУПУВАЧА, последния 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.
(2) При прекратяване на договора, КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури на ДОСТАВЧИКА
безпрепятствен достъп до газорегулаторното табло и уредите за измерване на природния газ, за
демонтирането им. В случай на неизпълнение на това задължение, КУПУВАЧЪТ се задължава да
заплати на ДОСТАВЧИКА стойността на газорегулаторното табло и уредите за измерване.
(3) Доколкото между страните не съществуват други договорености, освен предвиденото в този
договор, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за състоянието на газовите инсталации и
съоръжения на КУПУВАЧА, разположени след мястото на доставка.
Чл. 11. (1) Количествата природен газ, отчетени от измервателните уреди на ДОСТАВЧИКА,
се считат за единствено меродавни и задължителни за двете страни. При евентуална разлика между
тези показания и сумата от показанията на всички уреди на потребителите, включени на тази
измервателна линия, разликата се разпределя между тези потребители пропорционално на приетия
от тях природен газ, отчетен от уредите им, или с подписан между тях протокол за разпределяне на
разликата в количествата^
(2)
При липса на коректор, за привеждане на показанията на уреда за търговско мерене към
стандартни условия, се използва корекционен коефициент.
Чл. 12. Рискът от случайно погиване или увреждане на качествата на природния газ, преминава
от ДОСТАВЧИКА към КУПУВАЧА, след измерването му по посочения в този договор ред.
Чл. 13. (1) КУПУВАЧЪТ упълномощава представител /приемчик/ по отчитане и подписване
Месечните актове за количествата природен газ, като посочва лицето и данните за контакти в
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Приложение № VI към договора. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ДОСТАВЧИКА за всяка
промяна на лицето или данните за контакти в 3-дневен срок от промяната.
(2) КУПУВАЧЪТ осигурява на ДОСТАВЧИКА безпрепятствен достъп до уредите за
измерване на природния газ, в случаите по Чл.10, ал.1. Представителят на ДОСТАВЧИКА се
легитимира чрез представяне на служебната си карта. В случай на непредоставяне на достъп,
ДОСТАВЧИКЪТ има право да начисли служебна консумация.
Чл. 14. (1) В случаите, когато се констатира неизправност на уредите за измерване при
КУПУВАЧА, количествата подаден и приет природен газ се определят на база на часовия разход
на работещите с природен газ монтирани мощности на КУПУВАЧА, като за целта в 3 дневен срок
се съставя двустранен протокол.
(2) Независимо от периодичните проверки, наложени от действащата нормативна уредба,
ДОСТАВЧИКЪТ може да извършва проверки на измервателните уреди толкова често, колкото
сметне за необходимо, като разходите по проверката са за негова сметка.
(3) КУПУВАЧЪТ може да изисква по всяко време проверка на измервателния уред от
КУПУВАЧА, ако уредите са изправни.
(4) При необходимост от ремонт на уредите, разходите са за сметка на ДОСТАВЧИКА, с
изключение на случаите на увреждане от страна на КУПУВАЧА.
Чл. 15. КУПУВАЧЪТ се задължава да осигури постоянна телефонна или GSM връзка с
Диспечерския Център на ДОСТАВЧИКА, като за целта се води специален журнал, в който се
вписват водените разговори и сигнали при аварии. При отсъствие на телефонна или GSM връзка
ДОСТАВЧИКЪТ спира подаването на природен газ и не носи отговорност за настъпили
вследствие на това вреди, както и не дължи неустойки или други обезщетения.
Чл. 16. (1) Ако при някоя от страните възникнат обстоятелства, независещи от нея, които водят
до ограничаване или спиране подаването /приемането/ на природен газ, тя е длъжна да предупреди
по телефона, е-мейл или по факса другата страна, най-малко 4 часа преди ограничаването или
спирането.
(2) При аварийни ситуации или форсмажорни обстоятелства, чието настъпване съответната
страна не е могла да предвиди предварително, уведомяването се извършва едновременно с
настъпване на причината за ограничаването или спирането подаването /приемането/ на природен
газ.
(3) В случаите по предходните алинеи, когато съответната страна е изпълнила задължението си
да уведоми другата в посочените срокове, тя не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи.
У1.ЦЕНА
Чл. 17.(1) Цената, по която КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА количествата природен
газ, се определя периодично, в съответствие с действащото законодателство за ценообразуване на
природен газ.
(2) Цената на природния газ се образува от следните компоненти:
1. “доставна цена” - утвърдената и публикувана цена на природния газ за определен период
при продажба от обществения доставчик на крайните снабдители на природен газ;
2. „цена за достъп и пренос на природен газ“ - утвърдената и публикувана цена за достъп и
пренос през газопреносните мрежи, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД.
3. “цена за разпределение на природен газ” - утвърдената и публикувана от ДОСТАВЧИКА
цена за разпределение на природен газ за съответната потребителска група и подгрупа за
определен период и
4. “цена за снабдяване с природен газ” - утвърдената и публикувана цена от ДОСТАВЧИКА
за снабдяване за съответната потребителска група и подгрупа за определен период.
Чл. 18. (1) КУПУВАЧЪТ заплаща цената на природния газ за съответната потребителска
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група и подгрупа, в която попада, в левове за MWh, в зависимост от заявените прогнозни годишни
количества природен газ, според Приложение II.
(2) В случай, че потребеното от КУПУВАЧА 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.
(3) За получената по ал.2 разлика, ДОСТАВЧИКЪТ издава дебитно или кредитно известие в
месеца, следващ месеца на установяване на промяната. КУПУВАЧЪТ следва да заплати на
ДОСТАВЧИКА стойността по дебитното известие, в срок до 5-то число на следващия месец. Със
стойността по кредитното известие се намалява сумата на предстоящо плащане.
Чл. 19. Цената на природния газ се определя за 1 (един) Мегаватчас (MWh), в съответствие с
действащите нормативни актове и договора на ДОСТАВЧИКА с обществения доставчик на
природен газ „Булгаргаз“ЕАД.
Чл. 20. Измерените количества природен газ в нормални кубически метри се преобразуват и
изчисляват в левове за MWh.
УН.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 21.(1) КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА договореното прогнозно месечно
количество природен газ, изчислено на основание чл.19 и чл.20 от този договор, за съответния
месец (по Приложение II), както следва:
1. Авансово плащане - определено на база количество, което КУПУВАЧА ще потребява през
съответния месец, договорено по Спецификация /Приложение II/ и цената на природния газ за
същия месец завишена с ДДС. ДОСТАВЧИКЪТ издава фактура на КУПУВАЧА, която се изпраща
на КУПУВАЧА в срок до 10-то число на месеца, предхождащ месеца на доставка, по електронна
поща или факс и с писмо. КУПУВАЧЪТ 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
КУПУВАЧА фактура (ако няма авансово плащане), дебитно или кредитно известие. Дебитното
известие се заплаща от КУПУВАЧА в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния. В случай,
че е издадено кредитно известие, с надплатената сума се намалява плащането на следващата
фактура, която КУПУВАЧА 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 по т.1 и/или т.2 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 КУПУВАЧА заплати на ДОСТАВЧИКА всички дължими суми и
неустойките по тях, в срок, съобразен с техническите възможности на ДОСТАВЧИКА.
При наличие на стари задължения на КУПУВАЧА се извършва прихващане първо на найстарите задължения, след което остатъка се използва за намаляване на предстоящото частично
плащане.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да издаде оригинални фактури за извършване на плащанията
по чл. 21, в съответствие със сроковете, предвидени в Закона за данъка върху добавената стойност.
Неполучаването на фактурите от КУПУВАЧА не го освобождава от задължението да извърши
плащанията в сроковете по предходната алинея.
(3) За приетото количество газ над 105% от МаксДК, КУПУВАЧЪТ заплаща на
ДОСТАВЧИКА допълнително 10% от цената на природния газ за съответния месец на доставка,
Договор за доставка на природен газ от „Примагаз“ АД газ за нуждите на “Икономически университет Варна“, с адрес: гр. Варна, бул.
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съгласно раздел VI от този договор.
(4) За неприетото количество газ, с повече от 5 % от МаксДК, КУПУВАЧЪТ заплаща на
ДОСТАВЧИКА допълнително 10% от цената на природния газ за съответния месец на доставка,
съгласно раздел VI от този договор.
(5) За общия размер на сумите по ал.З и ал.4 от този член, за съответния месец,
ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на КУПУВАЧА по електронна поща и с писмо, фактура, в срок до 15то число на месеца следващ месеца на доставката. Стойността по фактурата се заплаща от
КУПУВАЧА на ДОСТАВЧИКА чрез банков превод по банкова сметка на ДОСТАВЧИКА, в
срок до 5 дни от издаване на фактурата.
(6) Плащанията по този договор КУПУВАЧЪТ извършва с банкови преводи по банковите
сметки на ДОСТАВЧИКА.
(7) За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите сметки на
ДОСТАВЧИКА.
(8) Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на плащането се приема
следващия го работен ден.
(9) Когато в платежното нареждане КУПУВАЧЪТ не е посочил номера на фактурата или
периода за който извършва плащането и при наличие на стари задължения на КУПУВАЧА,
ДОСТАВЧИКЪТ погасява първо най-старите задължения.
Чл.22.(1) КУПУВАЧЪТ се задължава да определи служител, с който ДОСТАВЧИКА да
кореспондира по въпросите за заплащане на природния газ, като посочи определеното лице и
данните за контакт в Приложение № VI към договора. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми
ДОСТАВЧИКА за всяка промяна на лицето или данните за контакти в 3-дневен срок от
промяната.
(2) Лицето, определено от ДОСТАВЧИКА за уреждане на финансовите взаимоотношения с
КУПУВАЧА и данните за контакт, са посочени в Приложение № VII към договора.
ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да уведоми КУПУВАЧА за всяка промяна на лицето или данните за
контакти в 3-дневен срок от промяната.

VIH.MECE4EH АКТ
Чл. 23. Количеството природен газ, доставено на КУПУВАЧА през всеки от дните на
съответния месец, се отразява в Месечен акт /Приложение IV/. Месечният акт съдържа
информация за: договорени за доставка месечни количества, съгласно Приложение II, доставени
количества природен газ, приети количества, превишаващи МаксДК; количества газ, приети помалко от МаксДК; недоставени количества газ.
Чл. 24. За потребеното от КУПУВАЧА 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. 25. Неявяването на представителя на КУПУВАЧА или отказът на същия да подпише
Месечния акт, дава право на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише Месечния акт едностранно. В
този случай, посочените в Месечния акт количества са задължителни за КУПУВАЧА.
Чл. 26. 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 КУПУВАЧА на втория работен
ден от месеца следващ отчетния, дебитно или кредитно известие.
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IX. ГОДИШЕН АКТ - ПЛАЩАНЕ ЗА НЕПРИЕТИ МИНИМАЛНИ ГОДИШНИ
КОЛИЧЕСТВА
Чл. 27. (1) Годишният акт /Приложение V/ се съставя и подписва от страните в срок до 25
/двадесет и пет/ календарни дни след изтичане на съответната година.
(2)
В срок до 3 дни от съставяне на годишния акт Доставчикът издава и предоставя фактура на
КУПУВАЧА за задълженията.
Чл. 28. Неподписването на Годишния акт от страна на КУПУВАЧА в определения срок, дава
право на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише акта едностранно. В този случай посочените в
него количества са задължителни за КУПУВАЧА.
Чл. 29. (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 по ал.1 се съставя в 15 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на доставките.
X.САНКЦИИ
Чл. 30. (1) При забавяне на плащанията по настоящия договор, КУПУВАЧЪТ дължи на
ДОСТАВЧИКА неустойка за забава в размер на 1/360 част от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/
върху дължимата сума за всеки просрочен ден, от датата на падежа до датата на окончателното й
изплащане.
(2)
За сумата на неустойката по предходната алинея, ДОСТАВЧИКЪТ издава и представя на
КУПУВАЧА за плащане известие за начислена неустойка, която последният е длъжен да заплати в
3 /три/ дневен срок от получаването му.
Чл. 31. В случаите на забавяне плащанията по настоящия договор ДОСТАВЧИКЪТ погасява
задълженията на КУПУВАЧА в следната поредност:
1. когато в платежното нареждане е посочен номера на фактурата, дебитното известие или
периода, за които се извършва плащането - с получената сума се погасяват първо дължимите
неустойки /обезщетения/, след което се намалява размера на главницата по посочената фактура при
наличие на остатък;
2. когато в платежното нареждане КУПУВАЧЪТ не е посочил номера на фактурата, по която
извършва плащането, ДОСТАВЧИКЪТ погасява задълженията на КУПУВАЧА като започва от
най-старите задължения.
Чл. 32.(1) ДОСТАВЧИКЪТ може, след 2-дневно писмено предупреждение, да ограничи или
да спре подаването на природен газ към обекта на КУПУВАЧА, когато:
1. КУПУВАЧЪТ, в посочения в писмото срок, не заплати дължимите от него суми, доставката
на природен газ се спира или ограничава в деня и часа, посочени в писмото. В този случай,
подаването на природния газ се възстановява след заплащане на всички дължими суми, вкл.
неустойките /обезщетенията/, както и разходите на ДОСТАВЧИКА по спиране и възстановяване
на газоподаването. При повече от три пъти извършено санкциониращо спиране на газоподаването,
по тази точка, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява доставката на природен газ след задължително
предоставяне на депозит или банкова гаранция.
2. след извършена проверка се установи, че е налице увреждане на средството за търговско
измерване, което е довело до неизмерване, неправилно и/или неточно измерване на консумирания
природен газ или са повредени и/или унищожени пломба, знак или друго контролно
приспособление, поставени от оторизирани органи.
3. КУПУВАЧЪТ системно не осигурява достъп до средствата за търговско измерване за
отчитане и контрол.
4. при неплащане от страна на КУПУВАЧА на стойността на дебитното известие по чл.18,
ал.З от този договор.
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5.
при непредоставяне в срок на валиден ревизионен акт от технически надзор за газовите
инсталации на КУПУВАЧА, съгласно чл.40 от настоящия договор.
(2) В случаите по предходната алинея ДОСТАВЧИКЪТ разполага с правата по Раздел XI от
договора, с правата по чл.184 от Закона за енергетиката и всички приложими разпоредби от
действащото законодателство.
(3) В посочените по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вредите,
претърпени от КУПУВАЧА, както и за пропуснатите ползи във връзка със спирането или
ограничаването на подаването на природния газ.
Чл. 33. (1) При недоставяне на договореното по Спецификация /Приложение II/ годишно
количество природен газ, установено с Годишния акт по Раздел IX, ДОСТАВЧИКЪТ дължи на
КУПУВАЧА неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, но недоставено
количество природен газ.
(2) Алинея първа не се прилага в случаите по чл.15, при планови ремонти, в случаите на чл.43,
както и по времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от
страна на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 34. (1) При неприемане на договореното по Спецификация /Приложение II/ годишно
количество природен газ, установено с Годишния акт по Раздел IX, КУПУВАЧЪТ заплаща на
ДОСТАВЧИКА неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, но неприето
количество.
(2) КУПУВАЧЪТ заплаща неустойката по предходната алинея в 3 /три/ дневен срок от
получаване на известие за начислена неустойка.
(3) При неплащане ДОСТАВЧИКЪТ разполага с правата по Раздел XI от договора, а също
така и с правата по чл. 184 от Закона за енергетиката.
(4) Алинея първа не се прилага в случаите по чл.15 и при планови ремонти, за които
предварително КУПУВАЧЪТ е бил уведомен.
Чл. 35. Ако изправната страна е претърпяла по-големи вреди, в сравнение с договорените
неустойки, същата има право на обезщетение за разликата до действително претърпените вреди.
XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 36. За гарантиране на плащанията, КУПУВАЧЪТ дава в полза на ДОСТАВЧИКА
безлихвен депозит или банкова гаранция, в случаите:
1.
прй поискване от ДОСТАВЧИКА, преди начало на доставките, или
2.
съгласно Чл.32 от този договор, и/или
3.
съгласно Чл.34, ал.З от този договор.
Чл. 37. (1) В случаите на предходния член КУПУВАЧЪТ 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 ДОСТАВЧИКА.
(5) Разходите по откриване на гаранцията, нейното подновяване и евентуално усвояване са за
сметка на КУПУВАЧА.
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Чл. 38. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да се удовлетвори от сумата по банковата гаранция
чрез предявяването й, съответно да усвои депозита при неизпълнение на задълженията по
договора.
(2) Когато ДОСТАВЧИКЪТ се удовлетвори от сумата по банковата гаранция чрез предявяването
й изцяло или частично преди изтичане на срока на договора,КУПУВАЧЪТ 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,
КУПУВАЧЪТ се задължава да внесе нов депозит, в 10 (десет) дневен срок от усвояването му.
Чл. 39. Ако горепосочената гаранция не бъде открита или депозита не бъде внесен, при
поискване в случаите на чл.36, както и по чл.38, ал.2 и ал.З, ДОСТАВЧИКЪТ има право да не
изпълнява задълженията си по настоящия договор и да спре газоподаването към обекта на
КУПУВАЧА.
ХП.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 40. КУПУВАЧЪТ, не по-късно от 15 /петнадесети/ август на текущата година,
задължително изготвя и представя на ДОСТАВЧИКА всички Спецификации за следващата
година, плановите ремонти на мощностите си, 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, както и валиден ревизионен акт от технически надзор за газовите инсталации.
ДОСТАВЧИКЪТ подписва спецификациите и ги предава на КУПУВАЧА в срок до 15-ти
октомври, след което те стават неразделна част от настоящия договор.
Чл. 41. При планови ремонти КУПУВАЧЪТ писмено уведомява и потвърждава пред
ДОСТАВЧИКА за продължителността на ремонта, съответно за инсталиране на нови
газоползващи уреди, 15 дни преди началната дата на същия, записана в Приложение II и III.
Същият срок важи и за ДОСТАВЧИКА при извършване на планови ремонти.
Чл. 42.(1) КУПУВАЧЪТ, 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.
(2) КУПУВАЧЪТ 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.
Чл. 43.(1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за спиране или
ограничаване на подаването на природен газ, вследствие на:
1. ограничаване или преустановяване доставките на природен газ, поради каквито и да е
обстоятелства, настъпили извън територията на Република България;
2. санкциониращи ограничавания или преустановявания подаването на природен газ към
КУПУВАЧА;
3. непреодолима сила (форс мажор) по смисъла на чл. 306 от ТЗ;
4. въведен на основание чл.72 от Закона за енергетиката (ЗЕ) ограничителен
режим;
5. временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ, на основание чл.
73, ал.1 и ал.2 or ЗЕ.
(2)
В случаите по ал.1 ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за недоставен природен газ или
доставен природен газ, но с понижени параметри.
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ХШ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 44. 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. при тримесечно предизвестие.
Чл. 45. 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.
Х1У.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46. (1) Служители на КУПУВАЧА по трудови или по граждански договори нямат право
при никакви обстоятелства да извършват работи по поддържането, ликвидирането на аварии или
други действия по съоръженията в газоразпределителната система и измерителните уреди на
ДОСТАВЧИКА, освен ако това не им е възложено писмено.
(2) При нарушение на ал.1 КУПУВАЧЪТ носи отговорност по чл.45 и сл. от Закона за
задълженията и договорите.
Чл. 47. Договорът влиза в сила от 15.12.2019г., за срок от 24/двадесет и четири месеца/ или до
изчерпване на сумата от 25 000лв./двадесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС.
Действието му продължава автоматично за всяка следваща година, ако никоя от страните не
иска прекратяването му чрез механизма на чл.44.
Чл. 48. Ако подаването и приемането на природен газ продължи и през следващата
горепосочения период година, отношенията между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА се уреждат
съгласно клаузите на настоящия договор до сключването на нов.
Чл. 49. (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. договорът на
ДОСТАВЧИКА с “Булгаргаз” ЕАД, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да промени
клаузите на този договор, свързани с промяната, като уведоми за това КУПУВАЧА в 10 /десет/
дневен срок.
(3) В случай, че КУПУВАЧЪТ не е съгласен с новите условия по договора, променени,
съгласно предходната алинея, същият има право да прекрати договора едностранно с писмено
предизвестие по чл.44, т.4 от този договор.
Чл. 50. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Чл. 51. 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 Арбитражния съд при БТПП,
съобразно неговия Правилник.
Чл. 52. КУПУВАЧЪТ 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.
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Чл. 53. (1) КУПУВАЧЪТ (и/или синдика, в случай, че е назначен такъв) 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.
(2) В случай на неуведомяване, КУПУВАЧЪТ 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.
/3/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре доставката на природен газ, без предварително
предизвестие при узнаване на обстоятелствата по ал.1.
Чл. 54. При подписване на договора КУПУВАЧЪТ задължително представя:
1. декларация, че дружеството не е в състояние на неплатежоспособност и/или процедура по
несъстоятелност;
2. други документи - по преценка на ДОСТАВЧИКА.
Чл. 55. В изпълнение на Регламент 2016/679 на Европейския Парламент, относно защитата на
физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на
такива данни, при подписване на настоящия договор, страните декларират, че са:
-информирани за това, че личните данни на физически лица, представляващи горепосочените
юридически лица за различните аспекти от този договор, ще бъдат обработвани от страните за
целите на изпълнение на договора в съответствие със законовите разпоредби и в съответствие с
Политиката за защита на личните данни на дружество „Примагаз“ АД, която е публикувана на
сайта: http://www.primagas-bg.com/
-информирани за това, че могат да възразят срещу обработване на предоставените лични данни
или да поискат достъп до тях, както и коригиране или заличаване на същите, както и че имат право
да изискат прехвърлянето на личните данни на трето лице;
-информирани за това, че декларираните от тях данни за комуникация (имена на служители, еmail, телефон и адрес), ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция между
страните - информация, уведомления, предизвестия и други;
-запознати с Политиката за защита на личните данни на „Примагаз“ АД, достъпна във всички
офиси на дружеството, както и на уеб адрес: http://www.primagas-bg.com/;
-запознали субектите на данни (техните служители), че личните им данни, ще бъдат
обработвани от другата страна;
-задължени да съхраняват предоставените и от другата страна лични данни за срок, който не е
по-дълъг от необходимия и за защитата на правата и законните интереси на страната;
информирани за това, че имат право да оттеглят съгласието си за обработка на
данни.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
Неразделна част от договора са:
1.Приложение I - Спецификация /дългосрочна/ за минимално количество природен газ;
2.Приложение П - Спецификация /годишна/ за доставка на количества природен газ;
3 .Приложение III - Характеристика на монтираните мощности, работещи с природен газ;
4. Спецификация МГК
5.Приложение IV - Месечен акт;
6.Приложение V - Годишен акт;
7.Приложение VI - Информация с данни на Купувача;
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8.Приложение VII - Информация с данни на Доставчика;
9.Приложение VIII - Списък с обектите /за повече от един обект/;.
10. Приложение DC- Образец № 1, Образец № 2 и Образец № 3;
11. Приложение X - Информация за работа при въвеждане на ограничителен режим;
10. Приложение XI - Списък и данни на лицата, определени отстраните да ги представляват по
договора.
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