
ДОГОВОР
За предоставяне на услуги 

№ CIMT-120806

между:

1. ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД. ЕИК 1305334.12 , със седалище и адрес на управление: , банкова сметка IBAN
, представено от изпълнителния директор Михаил Захманов, наричан по-долу за

краткост ДОСТАВЧИК, 
от една страна и

2. БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД, ЕИК: 175403856, със седалище и адрес на управление гр.СОФИЯ 1000 ул.ИВАН ВАЗОВ
№ 3, IB A N .................................... , B IC ......................................при Банка ....................................... представено от ЛЮБОМИР
СИМЕОНОВ ИЛИЕВ, наричан/а по-долу за краткост КУПУВАЧ,

от друга страна

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.БУРГАС 8000 кв.* ул.ГАРА "ВЛАДИМИР ПАВЛОВ“ № к1.32. 
Чл.З. /1/ КУПУВАЧЪТ упълномощава за свой представител /Приемник/ в мястото на доставка, следното лице: Иванка
Николова, на длъжност:ЕНЕРГЕТИК, тел. и ф акс.........................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 
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.):
Промишлен с алтернативно гориво

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.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:
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 0*0£*2020 г. ,

/2/ КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора едностранно, след отправено писмено волеизявление към
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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.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И СНАБДЯВАНЕ С ПРИРОДЕН ГАЗ
Д н е с ,..................................г., в гр а д ....................................., КУПУВАЧЪТ прие настоящите Общи условия, неразделна част от
Договор за разпределение и снабдяване с природен газ №............... /............. г.
ДЕФИНИЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ
1. Терминът "договорна година" означава 12 месеца с начален срок първи януари и краен срок - първи януари на 
следващата календарна година.
2. Терминът "месец" означава период с начало 8.00 часа на първия работен ден от календарния месец и край - 8.00 
часа на първия работен ден от следващия календарен месец.
3. Терминът "ден" означава период от 24 (двадесет и четири) часа, започващ в 8.00 часа и завършващ на следващия 
календарен ден в 8.00 часа.
4. Терминът "отчетен период" означава период на отчитане на потребените количества природен газ и е равен на 
един календарен месец.
5. Терминът "стандартен кубичен метър" означава количеството природен газ в един кубичен метър ( m3) при 
температура 293,15 К (20оС) и абсолютно налягане 0.101325 МРА (мегапаскала).
6. Терминът "място на доставка" е индивидуално устройство за търговско измерване, обслужващо КУПУВАЧА, където 
се извършва предаване • приемане на количествата и търговското измерване.
7. Терминът "природен газ" или "газ" означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и въглеводороди 
от неговия хомоложен ред СпН2п+2 и невъглеводородни компоненти, които образуват естествени подземни акумулации.
8. Терминът "газоизмервателен пункт" (ГЗП) означава съоръжение за присъединяване обекта на потребителя към 
газоразпределителната мрежа, оборудвано с индивидуално устройство за търговско измерване на природен газ.
9. "Коректор" означава устройство, което привежда отчетените от брояча на индивидуалното средство за търговско 
измерване обеми природен газ към стандартни условия.
10. "Цената на природния газ" се образува от три компонента:

а) първи компонент -  "доставна цена" - публикуваната цена на природния газ за определен период при продажба 
от обществения доставчик за потребители, пряко присъединени към газопреносната мрежа;

б) втори компонент -  "цена за разпределение (пренос) на природен газ" - утвърдената и публикувана от 
Доставчика цена за разпределение на природен газ за съответната потребителска група за определен период и

в) трети компонент -  "цена за снабдяване с природен газ" - утвърдената и публикувана цена от Доставчика за 
снабдяване за съответната потребителска група за определен период.
11. Месечен фактор на натоварване се изчислява по формулата:
ФН = QrQMaKC х 12 х 100, където:
ФН -  месечен фактор на натоварване, % ;
Qr -  годишна консумация на природен газ, хил. мЗ/год, според Приложение II R;
Омакс -  максимална месечна консумация, хил. мЗ/год, според Приложение II R.
12. Равномерни са потребителите, работещи с месечен фактор на натоварване ФН > 50%.
13. Неравномерни са потребителите, работещи с месечен фактор на натоварване ФН < 50%.
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл.1.1. 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 индивидуалния договор за разпределение и снабдяване с природен газ, подписан между ДОСТАВЧИКА и 
КУПУВАЧА, срещу задължението на КУПУВАЧА да приема и заплаща природния газ.
Чл.1.2. Минималните количества по предходния член са задължителни за страните. Те се доставят и приемат на база 
тримесечни и месечни спецификации, подписани от страните, съгласно Приложение 11 към договора. Спецификациите се 
подписват до 5 /пети/ септември на годината, предхождаща тази на потреблението. Ако до тази дата спецификациите не 
бъдат подписани, то през следващата година доставките ще се извършват по спецификациите от предходната.
Чл.1.3. Приложение I се подписва минимум за тригодишен период, като всяка следваща година се допълва за последната 
година от следващия тригодишен период.
Чл.1.4. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплаща цена за пренос на 90% от заявеното минимално месечно количество 
(резервиран капацитет), независимо от това дали е успял да го потреби;
Чл.1.5. /1/ При наличие на капацитетна възможност за извършване на допълнителен пренос от страна на Доставчика се 
допуска заплатените, но неприети количества природен газ за даден месец, да бъдат приети от КУПУВАЧА в следващ месец 
от текущата година, при условие, че КУПУВАЧЪТ е приел заявеното количество за този следващ месец. В този случай 
КУПУВАЧЪТ не дължи допълнителна цена за пренос.
/2/ КУПУВАЧЪТ може да се възползва от правото си по горната алинея най-късно до края на календарната година, следваща 
тази, през която са отчетени неприети месечни количества. След този период платената цена за пренос не се възстановява
на КУПУВАЧА;
Чл.1.6. Сумата на заявените минимални месечни количества в Приложение II, трябва да съответства на заявените минимални
годишни количества в Приложение I. 
Чл.1.7. Доставката на реалните^.
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съгласно Приложение II R и характеристика на намиращите се в експлоатация монтирани мощности (Приложение III), 
работещи на природен газ към датата на подписването им през текущата година-за всяка следваща година, които са 
неразделна част от договора и следва да бъдат представени на ДОСТАВЧИКА в срока по чл.1.2.
Чл.1.8. Количествата в Приложение II R не могат да надвишават с повече от 5% записаните в Приложение II.
II. СРОКОВЕ И КАЧЕСТВО
Чл.2.1. /1/ ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя, а КУПУВАЧЪТ да получава договорените по спецификациите количества 
природен газ.

/2/ Заявените от КУПУВАЧА минимални количества природен газ се отнасят за известните към датата на подписване 
на Договора инсталирани мощности.

/3/ При възникване на повишено потребление на природен газ, КУПУВАЧЪТ се задължава своевременно да уведоми 
ДОСТАВЧИКА и да предоговори заявените количества до 15 (петнадесет) дни преди месеца на доставка.

Чл.2.2. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигурява подаването на природен газ с договореното налягане при 
условие, че КУПУВАЧЪТ не превишава заявената максимална часова консумация през съответния месец, съгласно 
Приложение II за съответната година.

Чл.2.3. За химическия състав и качествата на природния газ, доставен за изтеклия месец, ДОСТАВЧИКЪТ при 
поискване от КУПУВАЧА представя сертификат и го изпраща на последния.
III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК

Чл.3.1. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване, се извършва в мястото на 
доставка -  изхода на ГЗП на ДОСТАВЧИКА, обслужващо КУПУВАЧА, съгласно чл.2 от Договора за разпределение и 
снабдяване с природен газ.

Чл.3.2. Измерването на преминалия природен газ се осъществява чрез монтирани в ГЗП средства за измерване 
разхода на природен газ, проверени и маркирани от лицензирани органи, като за контролен час на отчитане на количествата 
газ за денонощието се приема 08.00 часа.

Чл.3.3. /1/ Рискът от случайно погиване или увреждане качествата на природния газ преминава от ДОСТАВЧИКА 
към КУПУВАЧА след измерването му по предвидения за това в настоящите общите условия ред.

/2/ Количествата природен газ, показани от измерителния уред в ГЗП 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 измерителна линия в ГЗП на ДОСТАВЧИКА, 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.
/3/ При липса на коректор, за привеждане на показанията на индивидуално устройство за търговско мерене към стандартни 

условия се използва корекционен коефициент, който се определя в зависимост от метеорологичните характеристики на 
съответния географски район.

/4/ Когато индивидуалните устройства за търговско мерене са разположени в имота на КУПУВАЧА, същият осигурява 
безпрепятствен достъп до тях на упълномощени лица на ДОСТАВЧИКА, срещу представяне на служебна карта.
Чл.3.4. В случаите, когато измервателните уреди на ДОСТАВЧИКА се окажат неизправни, или по някакви причини същите не 
работят, количествата подаден и приет природен газ се установяват на база часовия разход на работещите с природен газ 
монтирани мощности на КУПУВАЧА, като за целта се съставя и подписва в тридневен срок двустранен протокол.

Чл.3.5. /1/ Независимо от периодичните проверки, наложени от действащата нормативна уредба, ДОСТАВЧИКЪТ 
може да извършва проверки на индивидуалните измерителни устройства за търговско мерене толкова често, колкото сметне 
за необходимо, като разходите по проверката са за негова сметка.

/2/ КУПУВАЧЪТ може да изисква по всяко време проверка на измерителното устройство за търговско мерене от 
независима оторизирана изпитателна лаборатория, като разходите за извършване на тази проверка са за сметка на 
ДОСТАВЧИКА, ако се докаже, че уредите са неточни и за сметка на КУПУВАЧА, ако уредите са изправни.

/3/ При необходимост от ремонт на уредите, разходите са за сметка на ДОСТАВЧИКА, с изключение на случаите на 
доказано умишлено увреждане от страна на КУПУВАЧА.

Чл.3.6. Доколкото между СТРАНИТЕ не съществуват други договорености, освен предвиденото в настоящите Общи 
условия, ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за състоянието на газовите инсталации и съоръжения на КУПУВАЧА, 
разположени след мястото на доставка.

Чл.3.7. /1/ 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, отнасящи се до изменение в 
количествата на подавания природен газ и 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.
/2/ При невъзможност на Купувача да осигури постоянна телефонна или GSM връзка с Диспечерския Център на 
ДОСТАВЧИКА, ДОСТАВЧИКЪТ може да предложи под наем такава връзка, след подписване на допълнителен договор за наем

Чл.3.8. /1/ Ако при някоя от страните възникнат причини, независещи от нея, които водят до ограничаване или
спиране подаването/приемането на природен газ, тя е длъжна да предупреди по телефона или по факса другата страна най- 
малко 4 (четири) часа преди ограничаването или спирането.
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спирането.
/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.
Чл.3.9. /1/ Максимално допустимото време и периодичност на прекъсване на доставките на природен газ, 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 се определя:
• при въвеждане на ограничителен режим - до неговата отмяна, съгласно реда и условията на наредбата;
• при въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ -  до 48 часа, по 
предварително съгласувана периодичност, съгласно изискванията на чл.10.2;
/2/ В случаите по ал.1 и за времето на действието им ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за недоставен природен газ или 
доставен природен газ, но с понижени параметри.
/3/ КУПУВАЧЪТ (промишлен потребител с или без алтернативно гориво), 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 ице се въвежда ограничителен режим.
IV. ЦЕНА

Чл.4.1./1/ Цените на природния газ, по които се извършват доставките и заплащането им се определят периодично 
в съответствие с действащите в страната официални регламенти за ценообразуване на природен газ и публикуваните 
официални цени. При промяна на цената на природния газ в рамките на един отчетен период страните подписват приемо - 
предавателен протокол за отчитане на потребените преди промяната количества.

/2/ Цената на природния газ е определена в пункта на доставка, съгласно чл.3.1. от общите условия 
/3/ КУПУВАЧЪТ заплаща цената за съответната потребителска група, в която попада, в зависимост от заявените 

прогнозни годишни количества природен газ и месечният фактор на натоварване според Приложение II R.
Чл.4.2. Цената на природния газ е определена за 1000 m3 (хиляда) стандартни кубически метра и за качество 

съгласно нормативните изисквания.
Чл.4.3. Калоричността на природния газ се определя от договора с външния ДОСТАВЧИК в границите 8000 ± 1 0 0  

килокалории за стандартен кубически метър.
V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5.1. /1/ Плащането се извършва според чл.6 на договора за разпределение и снабдяване с природен газ.
/2/ Плащането по чл.7 на Договора за разпределение и снабдяване с природен газ се извършва до 7-мо число на 

месеца, следващ доставката.
/3/ В случаите, когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на падеж се приема първият следващ 

работен ден.
/4/ За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяването на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА.
/5/ Частичните плащания не отменят санкциите по чл. 7.1./1/ и чл. 7.2./1/ от общите условия за непогасената част от 
задължението;
VI. МЕСЕЧЕН АКТ

Чл.6.1. /1/ Количеството природен газ, потребен през съответния месец, се установява с двустранно подписан 
месечен акт /Приложение IV към договора/, който се оформя до края на първия работен ден след изтичане на месеца на 
доставка от представители на двете страни.

/2/ Отказът на КУПУВАЧА да подпише месечния акт, дава право на представителя на ДОСТАВЧИКА да изготви и 
подпише месечния акт едностранно.
VII. САНКЦИИ

Чл.7.1, В случай, че заверяването на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА с дължимата сума не бъде извършено в 
предвидените за това срокове по чл.5.1, ал.1 и 2 от тези общи условия, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 1/360 от 
законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ от дължимата сума за всеки просрочен ден до датата на окончателното й изплащане.

Чл.7.2. /1/ При забава на плащането на сумите по чл.5.1, ал.1 и 2 от общите условия с повече от 5 дни или по чл. 
7.6, ДОСТАВЧИКЪТ може след предварително предупреждение да ограничи или да спре подаването на природен газ. 
Подаването на природния газ се възстановява след заплащане на всички дължими суми и неустойките по тях, както и 
разходите на ДОСТАВЧИКА по спиране и възстановяване на газоподаването. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ разполага и с 
правата по Раздел VIII от общите условия.

/2/ 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.7.3. /1/ При недоставяне на договореното по спецификация /Приложение II/, минимално годишно количество 
природен газ, установено с Годишния акт по чл.9.1. от общите условия, ДОСТАВЧИКЪТ дължи неустойка в размер на 10 
(десет) %  от стойността от договореното, но недоставено количество. Счита се, че ДОСТАВЧИКЪТ не е доставил 
договорените количества природен газ, ако налягането в ГЗП е по-ниско от договореното.

/2/ Алинея първа не се прилага в случаите по чл.3.8., чл.3.9. от общите условия, при планови ремонти, както и по 
времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на ДОСТАВЧИКА.
Чл.7.4. /1/ Пви неприемане на договореното по спецификация /Приложение II/ минимално годишно количество природен 
газ, уста н о в ^ с ^ Г о ^ ш  идея акт по чл.9.1. от общите условия, КУПУВАЧЪТ заплаща неустойка в размер на 10 (десет) %  от
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стойността на договореното, но неприето количество по доставна цена, образувана средноаритметично от месечните цени, 
действащи за дванадесетте месеца на съответната на доставката година.
/2/ Алинея първа на този член не се прилага в случаите по чл.3.8., чл.3.9. от общите условия, при планови ремонти, както и 
по времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на ДОСТАВЧИКА.
Чл.7.5. При системно неизпълнение на чл.2.1, ал.З от общите условия през дадена календарна година (три или повече 
месеца) от страна на Купувача, установено със съответните месечни актове, и в случай, че доставеното количество природен 
газ в течение на дадената година, установено с Годишния акт по чл.9.1. надвишава с над 10 (десет) %  заявеното по 
спецификация /Приложение II/, КУПУВАЧЪТ заплаща 10 (десет) %  от стойността на приетото над заявеното количество. 
Чл.7.6. Неустойките, съгласно чл.7.3., чл.7.4. и чл.7.5. от общите условия се заплащат в срок до 7-ми февруари на годината, 
в която е подписан годишния акт. При неизпълнение в посочения срок, неизправната страна дължи неустойка в размер на 1/ 
360 от законната лихва /ОЛП + 10 пункта/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден.
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл.8.1. /1/ Когато плащането от страна на КУПУВАЧА се обезпечава с банкова гаранция или внасяне на безлихвен депозит в 
полза на ДОСТАВЧИКА /Приложение VI към договора/, то такава гаранция или депозит КУПУВАЧЪТ трябва да открие или 
внесе до 20 (двадесет) дни след влизането в сила на договора, и да актуализира в началото на всеки сезон (ноември- 
април) и (май-октомври), като ДОСТАВЧИКЪТ изпраща писмено известие до КУПУВАЧА за размера на актуализираната сума, 
която КУПУВАЧЪТ е длъжен да поддържа в съответната банкова сметка или стойността на гаранцията. След приключване на 
доставките по Договора гаранцията ще действа в течение на 30 (тридесет) дни след последната дата на доставка на 
природен газ за съответния сезон, Това е и срокът, след изтичането на който се освобождава депозитът.

/2/ Гаранцията не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на доставка и стойността на гаранцията 
трябва да покрива стойността на средномесечната заявка, съгласно Приложение IIR за съответния сезон. При промяна на 
цената на природния газ през периода на действие на гаранцията, КУПУВАЧЪТ се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да 
актуализира нейната стойност до съответния необходим размер.

/3/ Гаранцията трябва да бъде револвираща, усвоима и безотказна и да съдържа задължение на банката-гарант да 
извърши плащане по първо писмено искане на бенефициента в случай, че КУПУВАЧЪТ в договорените срокове не е изплатил 
изцяло или частично потребеното месечно количество природен газ, или не е доплатил по дебитното известие за предходния 
месец на доставка, или не е заплатил дължимите по Договора и настоящите Общи условия неустойки.

/4/ Гаранцията следва да може да се усвои с обикновено писмено искане, подписано от представляващия 
търговското дружество на ДОСТАВЧИКА.

/5/ Банковите разходи по откриването на гаранцията и по нейното подновяване са за сметка на КУПУВАЧА, а тези 
по евентуалното й усвояване -  за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Чл.8.2. В случай, че горепосочената гаранция не бъде открита или депозитът не бъде внесен в срок до 20 
(двадесет) дни след влизането в сила на Договора или не бъде своевременно подновявана за всеки следващ сезон (ноември- 
април) и (май-октомври) на всяка следваща година до 20 /двадесет/ дни преди неговото начало, ДОСТАВЧИКЪТ има право 
да не изпълнява задълженията си по настоящите общи условия до решаването на въпроса с гарантирането на плащанията на 
КУПУВАЧА. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за настъпили вреди и пропуснати ползи претърпени от 
КУПУВАЧА.
IX. ГОДИШЕН АКТ

Чл.9.1. След изтичане на всяка договорна година упълномощени представители на ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА 
сумират доставките в течение на дадената година въз основа на месечните актове и подписват годишен акт /Приложение V 
към договора/.

Чл.9.2. /1/ Годишният акт се съставя и подписва при ДОСТАВЧИКА до 10 (десет) дни след изтичане на съответната 
календарна година.

/2/ ДОСТАВЧИКЪТ поканва КУПУВАЧА в рамките на горепосочения срок да изпрати упълномощен представител, 
който да подпише годишния акт.

Чл.9.3. Неявяването на представител на КУПУВАЧА в определения му за това в поканата ден и час, или отказът на 
същия да подпише годишния акт, дава право на представителя на ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише годишния акт
едностранно.
Чл.9.4. /1/ В случай, че потребеното от КУПУВАЧА количество природен газ, установено с годишния акт, съответства на 
потребителска група с по-висока годишна консумация, ДОСТАВЧИКЪТ извършва преизчисляване на тези количества по 
цената в ценовата група, в която реално е попаднал.
/2/ Получената по ал.1 разлика се приспада от следващите плащания при спазване изискванията на ЗЗД и ЗДДС.
Чл.9.5. Приетите допълнително количества в следващата календарна година за сметка на заплатените, но неприети 
количества от предходната година, не се отчитат при количествата за преизчисляване на реалното потребление и 
определяне на реалната цена за групата, в която е попаднал КУПУВАЧЪТ, след подписването на годишния акт.
X. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.10.1. КУПУВАЧЪТ не по-късно от 5 /пети/ септември на предходната година, задължително отразява за 
следващата в Приложения II и III плановите ремонти на мощностите си, както и минималния, номиналния и максимален 
действителеь^часов разход поотделно за съответните месеци на работещите си мощности.

Ч лШ ^г. При планови ремонти КУПУВАЧЪТ уведомява и потвърждава писмено продължителността на ремонта 15 
(петнадесет^ дн^п р р ^и ^ч а лн а та  дата на същия, записана в Приложение II. Същото важи и за ДОСТАВЧИКА.
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Чл.Ю .З. КУПУВАЧЪТ, който ползва природния газ за гориво, е длъжен да има резервно гориво най-малко за 15 
(петнадесет) денонощия като резерв за аварийни ситуации или спиране, или намаляване на газоподаването от задграничен 
ДОСТАВЧИК.

Чл.10.4. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за спиране или ограничаване на подаването на 
природен газ вследствие на:

- липса на постоянна телефонна или GSM връзка между КУПУВАЧА и Диспечерския център на
ДОСТАВЧИКА;

- намаление или спиране доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили 
извън или в територията на Република България, не по вина на ДОСТАВЧИКА;

- санкциониращи спирания или намалявания на подаването на природен газ към КУПУВАЧА от страна на
ДОСТАВЧИКА;
- непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ;
- в случаите на чл.3.8.и чл.3.9., ал.1 от тези общи условия.
XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.1. Договорът се прекратява в следните случаи: 
а/ с изтичане на срока;
б/ по взаимно съгласие; »
в/ 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 в случай на 
неизпълнение в срока, ще счита Договора за развален. Развалянето има действие занапред.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12.1. /1/ КУПУВАЧЪТ няма право при никакви обстоятелства да извършва работи по ликвидирането на аварии по 
съоръженията в газоразлределителната система.

/2/ При нарушение на ал.1 се носи отговорност по чл.45 и следващия от Закона за задълженията и договорите. 
Чл.12.2. /1/До въвеждането в редовна експлоатация на газовите съоръжения и отклонения, обслужващи КУПУВАЧА, 
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да осигури подаване на природен газ по предварителна заявка на Купувача, съгласно клаузите 
на тези общи условия, за извършване на комплексни изпитания, настройка и 72-часови проби в експлоатационни условия.

/2/ Доставката на заявените количества природен газ по предходната алинея се заплащат авансово от КУПУВАЧА и 
се оформят в типов Протокол (Приложение VII).

Чл.12.3. Ако подаването на природен газ и приемането му продължи през следващата година от горепосочения 
период, отношенията между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА се уреждат съгласно клаузите на Договора за разпределение и 
снабдяване с природен газ до сключването на нов.

Чл.12.4. /1/ Всички изменения и допълнения на Договора са валидни, ако са направени е писмена форма и са 
подписани от страните и представляват неделима част от общите условия за снабдяване с природен газ.

/2/ При промяна на императивната нормативна уредба, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да промени клаузите 
на тези общи условия, свързани с нея, като уведоми за това КУПУВАЧА в подходящ срок.

/3/ При промяна на условията на доставка на природен газ от обществения доставчик, ДОСТАВЧИКЪТ има право да 
предложи промяна на Договора и настоящите Общи условия.

Чл.12.5. За неуредените с настоящите Общи условия и с Договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Чл.12.6. Всички спорове, породени от тези общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, 
породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 
попълване на празноти в общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат
разрешавани от компетентния съд.

Чл.12.7. /1/ КУПУВАЧЪТ е длъжен до пет дни от датата на 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.

Чл.12.8. При подписване на Договора, всеки КУПУВАЧ следва да представи на ДОСТАВЧИКА следната 
идентифицираща информация:
1. седалище и адрес на управление;
2. адрес за кореспонденция, телефон и факс;
3. трите имена на законния представител, телефони за контакт, e-mail;
4. единен идентификационен код или код ло БУЛСТАТ;
5. идентификационен номер по ДДС;
6. административен адрес на обекта, снабдяван с природен газ и документи, удостоверяващи въвеждането му в 
експлоатация;

Чл.12.9. /1/ КУПУВАЧЪТ удостоверява горните обстоятелства с представянето на оригинали или заверени копия от 
съответните документи, издадени от компетентен орган. При представянето на заверено от КУПУВАЧА копие на документ,
ДОСТАВЧИК
извършване

Д О СТАВЧ

чима право да изиска оригиналът му за проверка. Оригиналът се връща незабавно на КУПУВАЧА след_ 
проверката; П р'

КУПУВАЧ

Подпис
>

'■*>//

*
^г^Нйийонален телефон 0700 11 110

www.overgas.bg

CNT120806201705250907

http://www.overgas.bg


/

/2/ За всяка промяна в описаните по-горе обстоятелства, КУПУВАЧЪТ уведомява незабавно ДОСТАВЧИКА, като му 
представя и съответните документи, удостоверяващи промяната;

/3/ Предоставените от КУПУВАЧА по-горе лични данни се използват и съхраняват от ДОСТАВЧИКА съобразно 
изискванията на действащото в страната законодателство.
Чл.12.10. КУПУВАЧЪТ дава съгласието си за включване на генерираните от него единици редуцирани емисии към общото 
количество редуцирани емисии по проекта "Намаляване на парниковите газове чрез газификация", осъществяван по 
механизма Съвместно изпълнение по протокола от Киото, в който ДОСТАВЧИКЪТ участва.
Настоящите Общи условия се съставят и подписват а два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от страните.



Приложение I
към Договор за разпределение и

снабдяване сприроден газ
КУПУВАЧ: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

АДРЕС: гр.София, ул."Иван Вазов", N93

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДЕН ГАЗ 

ЗА ДОСТАВКА ОТ „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД

на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД А О К  0
ПО ДОГОк^п М О .ГМ Т-1  ООДПА

IBAN: _ ..... .
Име на банка: ' Адрес:

N9 : 
по

ред 1 Показатели ; Години 1 Общо

f

1 Природен газ ( х.м3 ) . 2017 : 26
I во тр.

■

в т.ч. по месеци в 
тримесечие ; 2018 :

2019 !
2020

»?\

\

2 Работно налягане на

|

Ч  :

\

1
изход от ГРЗП ( МРа ) \ 1

ЕИК: 175403856 00$ $ 
от 2017 г. „ '  _ ^  _
BIC: &

В т.ч. по тримесечия

II к> тр. * III 70 тр.
0

I V 70 тр. 
26

Забележка: Количествата, приети по години се преподписват с разпределение по месеци за 
всяка следваща година и са неразделна част от Договор N9 C N T -120806/2017 г.

7

Михаил Захмг 
изпълнителен

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72 ОТ ДОПК И ЧЛ.2 ОТ 
ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП

/ ' ' •
V



Приложение II
към Договор разпределение и

снабдяване с природен газ
КУПУВАЧ: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД 

АДРЕС: гр.София, ул."Иван Вазов", №3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД

на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД &С ЕИК: 1754038560# $ &
по договор J42 CNT- 12.0Я06 , , „  л ,  ^  -  ш
IBAN: i
Име н а ______ ,..у ...... ...................

/

N9

от 2017 г. . * „ ^ г* 
BIC:
Адрес:

по Показатели Година В т.ч. по тримесечия
ред Минимални количества 2017

Общо

I ро тр. II ит р . | Ш то тр. IV тотр.
1 Природен газ ( х.м:) ) 26 I I 0 26

в т.ч. по месеци в 
тримесечие

I ви месец
: |

II ги месец \ | 12
III ™ месец 14

2 Дневен разход /хнм3/ Г j
в т.ч. по месеци I ви месец j ........j... . ! -

! II РИ месец . j ! 0,55
; III ™ месец ...........; ........j ............  I 0,74

3 1 Минимален часов разход 
1 0  min / м3/час / f 1 ’*
| в т.ч. по месеци I ви месец J___________ j_________ j___________ -
1 II ри месец | .................. i__........ J....... 35

III ™ месец ■ ! 35
4 Максимален часов оазход 

i 0 max / м3/час /
i ! i .

■ в т.ч. по месеци ; I ви месец
II ри месец ; ;
III ти месец i ; 85

5 Ремонти (месеци)/(дни-бр.) j
1 ; { 85

6 Работно налягане на изход 
от ГРЗП ( МРа ) ! Н

Забележка: Количеството, договорено за месеца се доставя равномерно разпределено по дни и

?

ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72 ОТ ДОПК И ЧЛ.2 ОТ 
ЗЗЛД, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.42, АЛ.5 ОТ ЗОП



Приложение IIR
към Договор разпределение и

снабдяване с природен газ

КУПУВАЧ: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

АДРЕС: гр.София, ул."Иван Вазов", №3

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД

на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД /! £ К С / Ц - ЕИК: 175403856
по догорад^гу? C N T-i2P£Q & ,, 0 r v  
IBAN: 1 ) 
Име на банк

от 2017 г. „ . ^
BIC: * 
Адрес: .......

N9 | Година
по Показатели j 2017 В т.ч. по тримесечия

ред 1 Очаквана реална консумация ;
i

\

Общо
. I № тр. Н РОтр. ! НГ°тр. IV !Птр.

1 Природен газ ( хм3 ) 26 | 0 26
в т.ч. по месеци в тримесечие I 9И месец ] \ -

II г'и месец 1 12
III 7И месец 14

Дневен разход при реална j {
консумация /хнм3/ !
в т.ч. по месеци в тримесечие I ви месец I -

II № месец i 0,55
III ™ месец 1................. 0,74

Максимален часов разход при i
3 реална консумация 

0 max (м3/час) ! 
! в т.ч. по месеци в тримесечие I ви месец

1
:

II месец 85
| III ,и месец 85

Минимален часов разход при '
4 реална консумация 

Q min (м3/час)
в т.ч. по месеци в тримесечие I ,5И месец • _ 1 -

II РИ месец 35
III 7И месец ! 35

5 Фактор на натоварване, %  :
Забележка: Количеството, договорено за месеца се доставя равномерно разпределено по дни и
часове.



Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

Приложен 
към Договор разпределе/-

снабдяване с природен

НА МОНТИРАНИТЕ АГРЕГАТИ И ИНСТАЛАЦИИ В КУПУВАЧ: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, Локомотивно депо, гр.Бургас

Адрес на обекта: гр.Бургас, Товарна гара "Владимир Павлов", КОИТО РАБОТЯТ С ПРИРОДЕН ГАЗ КЪМ МЕСЕЦ 07.2017г.

ПО ДОГОВОР № CNT-120806 /2017 г.

vl9

ю
ед

Наименование и марка на
В цех

Часов ра ̂ (JJ
газоползващото 

оборудване /пещи/, котли,
Брой 1 агрегат /ин щ

р  о
инсталации и др. •-

из ТЗ
1......................  £  ^

CD j >

минимален I но 52 -1=-.....  ••
Керамичен излъчвател ..................  Й з
B32-SX

емв ;
34

> £  о  m
B64-2SX 18 ' (JJ...... - ......... .......  -С >
B32-SX

! Ел.цех
16 Ь ь

Ь х  го _с
В64-25Х ...\.................... 28 Т  гп........- ........ ...-• >  х
B32-SX

1 Дизели
8 ь  >

ип J2
B64-2SX 8 О >

Г 1 о..................................-..-........... .. -г.........-........ ........................: о  2
..............  ..........  ..... • I — ........ —... ..-...—- -  -....................... => О

CD.... - ... .......................................... ........ ...........  >
.......... _____  .______ I

а газа за Налягане на газа пред горелката
дия/ нм3 / час mbar

:н__  максимален  ̂ минимален ; номинален максимален

Вид на 
резерв

ното 
гориво

Mi
пр

ИЗГОТВИЛ:
(име, длъжност, телефон)

л
Ь
к>
О

/

гр.М 1 - П 7.2 - 008 И сглн и е : 1 Дата: 08.12.2006 г. 4 от 4



Приложение I
към Договор за разпределение и

снабдяване с природен газ
КУПУВАЧ: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД

АДРЕС: гр.София, ул."Иван Вазов", №3

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА МИНИМАЛНОТО КОЛИЧЕСТВО ПРИРОДЕН ГАЗ 

ЗА ДОСТАВКА ОТ „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД

ред ; Показатели , Години ' Общо

ЕИК: 175403856 00$ G
от 2017 г.
B i c :

Адрес: , J 2 / t &

В т.ч. по тримесечия

1 Природен газ ( х.м3 ) 
в т.ч. по месеци в 
тримесечие

2017

2018

2019
2020

26

2 Работно налягане на 
изход от ГРЗП ( МРа ) И

1вотр. f IIР0 тр. III 10 тр.
; ......................  0

i

I V 70 тр. 
26

Забележка: Количествата, приети по години се преподписват с разпределение по месеци за 
всяка следваща година и са неразделна част от Договор № C N T -120806/2017 г.

ИЗГОТВИЛ: е^ и и { а... 1СР: Г.^ . .  ^  УJ
(име, длъжност, телефон)



конфидициална информация на изпълнителя - образци от Приложение № 

IV до Приложение № VII


