
ДОГОВОР
овергаз

За предоставяне на услуги 
№ CNT-162313

1. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, ЕИК 130533432 , със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ 1407 кв.ХЛАДИЛНИКА 
ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5, банкова сметка IBAN BG84UNCR70001522677107, BIC UNCRBGSF, представено от изпълнителния 
директор Светослав Иванов, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

от една страна и
2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ЕИК:000083619, със седалище и адрес на управление гр.ВАРНА 9000 
уЛ.КНЯЗ БОРИС I № 77, IBAN .............  RT(~ Kaui/a nnenn-anoun пт

Днес, 01.01.2020 между:

се сключи настоящият договор, който е съставен в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с 
природен газ и Правила за работа с потребителите на природен газ, присъединени към мрежата на Газоразпределйтелното 
предприятие, както и лицензните за разпределение и снабдяване с природен газ, издадени от Дьржавната комисия за 
енергийно и водно регулиране.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА в минимални годишни количества по Приложение I природен газ 
с договореното по спецификация за съответната година /Приложение И / качество и налягане през периода на действието на 
настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.
Чл.2. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване, се извършва в мястото на доставка -  
изхода на ГИП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КУПУВАЧА, с адрес гр.ВАРНА 9000 ул.КНЯЗ БОРИС I № 77.
Чл.З. /1/ КУПУВАЧЪТ упълномощава за свой представител /Приемчик/ в мястото на доставка, следното лице: СВИЛЕН
СТОЛАРОВ, на длъжноспПОМОЩНИК РЕКТОР, тел.0882165167 и ф а к с ....................... Същото лице следва да е писмено
инструктирано по нормативните изисквания за техническа безопасност при работа със съоръжения за природен газ.
/2/ ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КУПУВАЧА авариен телефонен номер: 0800 11 211, който действа 24 часа в денонощието, 

а КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до измервателните уреди на служителите на ОВЕРГАЗ МРЕЖИ

Чл.4. При въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с 
природен газ, при условия и ред, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, издадена 
съгласно чл.74, ал.1 от Закона за енергетиката, ДОСТАВЧИКЪТ доставя природен газ по данните, записани в Приложение III, 
при възможните степени на ограничения за категорията му, съгласно категоризацията на чл.19, ал.1 от Наредба №  10 от 9 
юни 2004 г.(ДВ бр.63 от 20 юли 2004 г.):
Здравни заведения, детски градини, училища и др.

II. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Вид на предоставеното обезпечение за гарантиране на плащанията:
- откриване на банкова гаранция;
- внасяне на депозит;
- авансово плащане;
- друго обезпечение:............................................

Чл.6. При невъзможност за предоставяне на гаранции за плащане, КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА договореното 
прогнозно месечно количество природен газ /Приложение IIR/ по банков път, в срок до 20-то число на месеца, предхождащ 
доставката.
Чл.7. В края на отчетния период на база на месечния акт по чл.б.1. от общите условия към договора се извършва 
изравняване на вземанията между стойностите на авансово заплатените количества природен газ и реално потребените по 
действащата цена в месеца на доставка за цялото количество природен газ.
Чл.8. Отчитане на потреблението: Ежемесечно
Чл.9. Ако отчитането на разходомера се извършва по-рядко от веднъж месечно, ежемесечните плащания стават според 
Приложение IIR, като в края на отчетния период се извършва изравняване.
Чл.10. /1/ Срок на договора -  Q $ . р Ц .  Q j P y  р  „

/2/ КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора едностранно, след отправено писмено волеизявление .към
ври на текущата година, В този случай, договорът се

V.грана - J
нарича!i/a по-долу за

АД.

^ащане на всички дължими суми.

Национален телефон 0700 11 110
www.overgas.bg
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ДОГОВОР
За предоставяне на услуги 

№ CNT-162315

1. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, ЕИК 130533432 , със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ 1407 кв.ХЛАДИЛНИКА 
ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5, банкова сметка IBAN BG84UNCR70001522677107, BIC UNCRBGSF, представено от изпълнителния 
директор Светослав Иванов, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

от една страна и
2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ЕИК:000083619, със седалище и адрес на управление гр.ВАРНА 9000 
ул.КНЯЗ БОРИС I № 77, IBAN .................................... BIC ................................. . при Б а н ка ................................. . представено от

Днес, 01.01.2020 между:

се сключи настоящият договор, който е съставен в съответствие с Общите уйловия за разпределение и снабдяване с 
природен газ и Правила за работа с потребителите на природен газ, присъединени към мрежата на Газоразпредепителното

- предприятие, както и лицензиите за разпределение и снабдяване с природен газ, издадени от Държавната комисия за 
v енергийно и водно регулиране.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА в минимални годишни количества по Приложение I природен газ 
с договореното по спецификация за съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието на 
настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.
Чл.2. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване, се извършва в мястото на доставка -  
изхода на ГИП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КУПУВАЧА, с  адрес гр.ВАРНА 9000 ул.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ № 24.
Чл.З. /1/ КУПУВАЧЪТ упълномощава за свой представител /Приемчик/ в мястото на доставка, следното лице: СВИЛЕН
СТОЛАРОВ, на длъжноспПОМОЩНИК РЕКТОР, тел.0882165167 и ф а кс ....................... Същото лице следва да е писмено
инструктирано по нормативните изисквания за техническа безопасност при работа със съоръжения за природен газ.
/2/ ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КУПУВАЧА авариен телефонен номер: 0800 11 211, който действа 24 часа в денонощието, 

а КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до измервателните уреди на служителите на ОВЕРГАЗ МРЕЖИ

Чл.4. При въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с 
природен газ, при условия и ред, определени с наредба на министъра. на енергетиката и енергийните ресурси, издадена 
съгласно чл.74, ал.1 от Закона за енергетиката, ДОСТАВЧИКЪТ доставя природен газ по данните, записани в Приложение III, 
при възможните степени на ограничения за категорията му, съгласно категоризацията на чл.19, ал.1 от Наредба N9 10 от 9 
юни 2004 г.(ДВ бр.бЗ от 20 юли 2004 г.):
Здравни заведения, детски градини, училища и др.

II. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Вид на предоставеното обезпечение за гарантиране на плащанията:
- откриване на банкова гаранция;
- внасяне на депозит;

<■ - авансово плащане;
- друго обезпечение:................................... ........

Чл.6. При невъзможност за предоставяне на гаранции за плащане, КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА договореното 
прогнозно месечно количество природен газ /Приложение IIR/ по банков път, в срок до 20-то число на месеца, предхождащ 
доставката.
Чл.7. В края на отчетния период на база на месечния акт по чл.6.1. от общите условия към договора се извършва 
изравняване на вземанията между стойностите на авансово заплатените количества природен газ и реално потребените по 
действащата цена в месеца на доставка за цялото количество природен газ.
Чл.8. Отчитане на потреблението: Ежемесечно
Чл.9. Ако отчитането на разходомера се извършва по-рядко от веднъж месечно, ежемесечните плащания стават според 
Приложение IIR, като в края на отчетния п еш од  се извършва изравняване.
Ч л .Ю ./ 1 / Срок на договора -  г. О /  / Q i la j )  i j K

/2/ КУПУВАЧЪТ има право да прекрати догевора едностранно, след отправено писмено волеизявление към 
ДОСТАВЧИКА, като заяви това не по-късно от 5 /пети/ септември на текущата година. В този a

АД.

.заплащане на всички дължими суми.

«-А/сяоваяиечл. 4, т. 1 
Щ Регламент Е с 2016/679

1 0349
Национален телефон 0700 11 110

www.overgas.bg
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ДОГОВОР
За предоставяне на услуги 

№ CNT-162317
М i ^  А5Г~ЧЪ/AQ.Ф.&А.91.

оеергаз

Днес, 01.01.2020 между:

1. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД, ЕИК 130533432 , със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ 1407 кв.ХЛАДИЛНИКА 
ул.ФИЛИП КУТЕВ № 5, банкова сметка IBAN BG84UNCR70001522677107, BIC UNCRBGSF, представено от изпълнителния 
директор Светослав Иванов, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК,

от една страна и
2. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ЕИК:000083619, със седалище и адрес на управление гр.ВАРНА 9000 
vn кпрм с I № 77, IB A N .................................. . B IC ................................... при Б а н ка ...... ..........................., представено от

наричан/а по-долу за краткост КУПУВАЧ, k  j,

се сключи настоящият договор, който е съставен в съответствие с Общите условия за разпределение и снабдяване с 
природен газ и Правила за работа с потребителите на природен газ, присъединени към мрежата на Газоразпределителното 
предприятие, както и лицензните за разпределение и снабдяване с природен газ, издадени от Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА в минимални годишни количества по Приложение I природен газ 
с договореното по спецификация за съответната година /Приложение II/ качество и налягане през периода на действието на 
настоящия договор срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.
Чл.2. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване, се извършва в мястото на доставка -  
изхода на ГИП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КУПУВАЧА, с адрес гр.ВАРНА 9000 ул.БРЕГАЛНИЦА бл. 1и2.
Чл.З. /1/ КУПУВАЧЪТ упълномощава за свой представител /Приемчик/ в мястото на доставка, следното лице: СВИЛЕН
СТОЛАРОВ, на длъжност:ПОМОЩНИК РЕКТОР, тел.0882165167 и ф а к с ....................... Същото лице следва да е писмено
инструктирано по нормативните изисквания за техническа безопасност при работа със съоръжения за природен газ.
/ 2 / ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на КУПУВАЧА авариен телефонен номер: 0800 11 211, който действа 24 часа в денонощието, 

а КУПУВАЧЪТ е длъжен да осигурява безпрепятствен достъп до измервателните уреди на служителите на ОВЕРГАЗ МРЕЖИ 
АД.
Чл.4. При въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството и снабдяването с 
природен газ, при условия и ред, определени с наредба на министъра на енергетиката и енергийните ресурси, издадена 
сьгласно чл.74( ал.1 от Закона за енергетиката, ДОСТАВЧИКЪТ доставя природен газ по данните, записани в Приложение III, 
при възможните степени на ограничения за категорията му, сьгласно категоризацията на чл.19, ал.1 от Наредба № 10 от 9 
юни 2004 г.(ДВ бр.63 от 20 юли 2004 г.):
Търговски и обществено административен

II. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Вид на предоставеното обезпечение за гарантиране на плащанията:
- откриване на банкова гаранция;
- внасяне на депозит;
- авансово плащане;
- друго обезпечение: ............................................

Чл.б. При невъзможност за предоставяне на гаранции за плащане, КУПУВАЧЪТ заплаща на ДОСТАВЧИКА договореното 
прогнозно месечно количество природен газ /Приложение IIR/ по банков път, в срок до 20-то число на месеца, предхождащ 
доставката.
Чл.7. В края на отчетния период на база на месечния акт по чл.б.1. от общите условия към договора се извършва 
изравняване на вземанията между стойностите на авансово заплатените количества природен газ и. реално потребените по 
действащата цена в месеца на доставка за цялото количество природен газ.
Чл.8. Отчитане на потреблението: Ежемесечно
Чл.9. Ако отчитането на разходомера се извършва по-рядко от веднъж месечно, ежемесечните плащания стават според
Приложение IIR, като в края на отчетния период се извършва изравняване. ---------------- -
Чл.10. /1/ Срок на договора -  b L , A {

111 КУПУВАЧЪТ има право да пре’крати договора едностранно, след отправено писмено волеизявление ет 
ДОСТАВЧИКА, като заяви това не по-късно от 5 /пети/ септември на текущата година. В този случай, договорът t 
прекратява от 1 януари на следващата тодинд^бя§§-ащплащане на всички дължими суми.

ДОСТАВЧИК: ОВЕРГД
дИнформация1е заличена

/  яо Пгнование чл. 4, т. 1

Подпис

ва Основание' 
от Регламент Е С  2016/679

Национален телефон 0700 11 110
www.overgas.bg

е залич 
Основание чл. 4, т. 

5 от Регламент EC 2016j

)5CNT1623l‘k .

http://www.overgas.bg
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Чл.11. За всичко, изрично неуредено в този договор, се прилагат клаузите на Общите условия за разпределение и 
снабдяване с природен газ, които потребителят подписва преди сключването на настоящия договор. •

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните. 
Приложения:
1. Общи условия за разпределение и снабдяване с  природен газ
2. Приложения I, II, IIR, III, IV, V, VI и VII.

г >

ДОСТАВЧИК: ОВЕРГ

Подпис...

Информацият ездшченаГд 
.на Основание чл. 4, т.1  }— 
от Регламент ЕС 2016/679

/

/1 купувач̂ * ̂ шформацият е зали* 
на Основание чл. 4, т. 

П«п« •• от Регламент ЕС 2016

Национален телефон 0700 11 110
www.overgas.bg

CNT162315
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