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„ СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”EАД 
 
 

Д О Г О В О Р 
 

№…………./ ….. 12.2014 г. 
 

За доставка на природен газ за стопански нужди 
 
           Днес,  ………………..година в гр. София, между: 
 

1. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД - гр. София, със седалище и адрес на 
управление: гр.София, община „Връбница”, ул. „Адам Мицкевич” № 4А, ет.3, 
регистрирано по ф.д. № 8631/2004 г. по описа на СГС, ЕИК 131285259, ИН по ДДС 
BG131285259, с адрес за кореспонденция: гр. София, община Връбница, ул. „Адам 
Мицкевич” № 4А, титуляр на лицензия за разпределение на природен газ за 
обособена територия „Тракия” № Л-209-08/03.10.2006 г. и на лицензия за обществено 
снабдяване с природен газ за обособена територия „Тракия” № Л-209-12/03.10.2006 
г., представлявано от …, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна 

и   
2. НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БУЛСТАТ 000698427, ИН по ЗДДС BG000698427, 
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 43, тел. 
02/8198356, представлявана от нейния началник генерал – лейтенант д-р АНГЕЛ 
АНТОНОВ, 
класифицирана общ.-административен като потребител, 
наричана по-долу за краткост „Купувач“ , от друга страна,  

се сключи, на основание чл. 173, ал. 1, чл. 181, т. 1, чл. 183а, ал. 1 от Закона за 
енергетикта /ЗЕ/ и Правилата за търговия с природен газ, приети от Държавната 
комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, 

настоящият договор за доставка на природен газ на обект на Купувача:  
Стопанство „Кричим“ , намиращо се: област Пловдив, община Стамболийски, 
землището на с. Куртово Конаре, местността „Ливадите”.  
 

І. Предмет на договора: 
Чл.1./1/. По силата на настоящия договор Доставчикът се задължава да 

доставя на Купувача в минимални годишни количества природен газ, посочени в 
Приложение № 1 от настоящия договор, с договореното по спецификация за 
съответната година количество и налягане, посочена в Приложение № 2 от 
настоящия договор през периода на действието на същия срещу задължението на 
Купувача да приема и заплаща консумирания природен газ. 

/2/. Минималните договорени количества по предходния член ще се доставят 
и приемат на база тримесечни и месечни спецификации, подписани от страните, 
съгласно Приложение № 2. Спецификациите следва да бъдат подписани не по-късно 
от първия ден на м. август на годината, предхождаща тази на потреблението, освен 
когато се пускат в експлоатация нови мощности, потребяващи природен газ. В 
последния случай Купувачът изготвя и изпраща на Доставчика месечни и 
тримесечни спецификации до края на текущата  година, както и спецификации за 
следващата година, не по-късно от първия ден на м.август, а в случай че новите 
мощности са присъединени след това - при изпращането на първите месечни и 
тримесечни спецификации. При присъединяване на нови мощности страните 
договарят и нова обща максимална консумация. 
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 /3/. Доставката на природен газ ще се извършва по взаимно договорена 
спецификация и характеристика на намиращите се в експлоатация монтирани 
мощности, работещи на природен газ по Приложение № 3 от настоящия договор. 

/4/. Спецификациите по горните алинеи са неразделна част от настоящия 
договор и се актуализират и подписват от страните ежегодно в срока по ал. 2. 

 
ІІ. Срокове и качество: 

 
Чл.2./1/. Доставчикът започва доставките на природен газ при 

изпълнение от Купувача на условията по този договор. 
/2/. Доставчикът започва доставките, ако Купувачът представи заверенo 

фотокопиe от Разрешение за ползване на газовите съоръжения, изградени от него в 
дворната му част, и на вътрешните инсталации. 

/3/. Доставчикът доставя, а Купувачът получава природния газ в 
количества и срокове договорени в двустранно подписаните Спецификации по чл.1. 

/4/. Доставчикът се задължава да осигурява подаването на природен газ с 
договореното налягане, при условие че Купувачът не превишава максималната 
часова консумация през зимния и летен сезон за съответната година съгласно 
Спецификация- Приложение № 2. 

/5/. За химическия състав и качествата на природния газ, доставен за 
изтеклия месец, Доставчикът предоставя при поискване на Купувача копие от 
сертификата на обществения доставчик.  
 

ІІІ. Предаване и приемане, риск: 
Чл.3./1/. Предаването и приемането на природния газ от Доставчика на 

Купувача се извършва на границата на собствеността на Купувача- изхода на Газо-
регулаторния пункт /ГРП/ или Газо-замерния пункт /ГЗП/ на Доставчика. 

/2/. Измерването на доставения природен газ се извършва чрез уреди за 
търговско измерване (разходомери и електронни коректори), собственост на 
Доставчика, монтирани на границата на собственост на Купувача, проверени и 
маркирани от лицензирани лаборатории, като доставените количества се отчитат      
1-во число на месеца, следващ периода на доставката или първия работен ден след 
него. 

/3/. В случаите когато уредите за измерване са монтирани на място, извън 
посоченото в ал.2, и попадат в собствеността на Купувача, 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. 

/4/ Рискът от случайно погиване или увреждане на качествата на природния 
газ преминава от Доставчика към Купувача, след влизането му на територията на 
последния. 

/5/ Купувачът упълномощава за свой представител /приемчик/ по отчитане и 
подписване месечните актове за количествата природен газ … телефон: ……., 
мобилен телефон: ……….. 

/6/ Купувачът упълномощава …. за констатиране изправността на уредите за 
измерване на Доставчика. Същото лице е технически компетентно за работа с 
газови инсталации и е атестирано по реда на Наредбата за устройството и 
безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на 
съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Констатацията може да се 
прави по всяко време на денонощието, но само в присъствието на упълномощен 
представител на Доставчика. За резултатите от констатацията се съставя протокол, 
подписан от представителите на двете страни. 
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/7/ Купувачът осигурява на Доставчика безпрепятствен достъп до уредите за 
измерване на природния газ, в случаите по ал.3 от настоящия член. Представителят 
на Доставчика се легитимира чрез представяне на служебната си карта. 

/8/ 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 се съставя двустранен протокол в 3-дневен срок, считано от датата на 
констатираната неизправност. 

/9/ Купувачът се задължава, съгласно изискванията на Наредба за 
устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ- 
ДВ.67/2004г., да осигури постоянна телефонна или радиотелефонна връзка с 
Газорегулиращата станция /ГРС/ на обществения доставчик и Оператора на 
газоразпределителната мрежа /ГРМ/ на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД на тел. 0700 
18 900, 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 радиовръзка Доставчикът спира 
подаването на природен газ, не носи отговорност за причинени вреди и не дължи 
неустойки за това. 

/10/ 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 часа 
преди ограничаването или спирането. 

/11/ При бързи 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. 

/12/ В случаите по алинеи 10 и 11, когато съответната страна е изпълнила 
задължението си да уведоми другата в посочените срокове, тя не носи отговорност за 
причинени вреди, включително за пропуснати ползи. 
 

ІV. Цена: 
Чл. 4./1/. Цената, по която Купувачът ще заплаща на Доставчика 

потребените количества природен газ, се определя от Доставчика на база на 
утвърдените за  периода цени от ДКЕВР, която се формира от сумата от 
определените от комисията цена на Природния газ на Обществения доставчик 
(„БУЛГАРГАЗ“ ЕАД) плюс определените цени за разпределение и снабдяване на 
„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Същата цена е без включени акциз и ДДС. 
 /2/. Цената на природния газ е определена за 1000 нормални кубически метра 
[хнм3]. 

/3/. Под кубически метър природен газ при нормални условия се разбира 
количеството природен газ в обем един кубически метър, температура 293,15 К /или 
20 градуса по С/ и абсолютно налягане 0,101325 МРа. 

/4/. Калоричността на природния газ се определя от договора с външен за 
страната Доставчик в границите 8000+/-100 килокалории за нормален кубически 
метър. При калоричност по-голяма или по-малка от договорената 8000+/-100 
килокалории за нормален кубически метър, цената се преизчислява в зависимост от 
реалната калоричност за съответния месец. 

/5/. Доставчикът се задължава в срок до 5-то число на първия месец от всяко 
тримесечие писмено да уведомява Купувача за цената на природния газ, за 
следващото тримесечие. 
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V. Начин на плащане: 
Чл.5./1/. Купувачът заплаща на Доставчика количествата природен газ, 

които потребява за съответния месец, съгласно Месечния акт съставен по реда на 
Раздел VІ от настоящия договор, въз основа на фактури, предадени му от 
Доставчика в 3 /три/-дневен срок след датата на отчитане. 

Купувачът желае да получава своите фактури електронно на адрес 
hgavazov@nso.bg. 

Купувачът заплаща на Доставчика количествата природен газ, които 
потребява до 10-то число на следващия месец 

/2/. Плащанията по този договор Купувачът извършва по банковите сметки 
на Доставчика. 

/3/. За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите 
сметки на Доставчика.  

/4/. Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на плащането 
се приема следващият го работен ден. 

/5/. Когато в платежното нареждане Купувачът не е посочил  номера на 
фактурата или периода, за който извършва плащането, Доставчикът погасява 
задълженията на Купувача в поредност съгласно чл.76 от ЗЗД.  

/6/. Купувачът се задължава да определи служител, с когото Доставчикът да 
кореспондира по въпросите за заплащане на природния газ: 

……………………………………………………………………………………….. 
 

 /10/. При Доставчика плащанията по партидите на потребителите се 
отразяват от: 

………………………………………………………. ………………………………. 
 

VІ. Месечен акт: 
Чл.6./1/. За потребеното от Купувача количество природен газ през 

съответния месец се съставя двустранно подписан Месечен акт /обр. Приложение № 
4/, който се оформя в първия работен ден след изтичане на месеца от представители 
на двете страни до 17:00 часа в офиса на Доставчика в гр. Пловдив - Оператор на 
ГРМ на Доставчика, на адрес: бул.Христо Ботев 92-В, сектор С, ет.7  

/2/. Неявяването на представителя на Купувача или неоснователният отказ на 
същия да подпише Месечния акт, дава право на представителя на Доставчика да 
изготви и подпише Месечния акт едностранно. В този случай посочените в Месечния 
акт количества са задължителни за Купувача, ако отразяват действителното 
потребление за периода. 

 
VІІ. Годишен акт: 

 
Чл.7./1/. Годишният акт се съставя и подписва в офиса на Доставчика – 

Оператор на ГРМ на Доставчика в гр.Пловдив, бул.Христо Ботев 92-В, сектор С, 
ет.7 в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след изтичане на съответната година. 

/2/. Доставчикът поканва Купувача в рамките на срока по предходния член 
да изпрати упълномощен представител, който да подпише Годишния акт. 

/3/. Упълномощените представители на Доставчика и Купувача сумират 
доставките, извършвани през дадената година на основа на Месечните актове и 
подписват Годишен акт /обр. Приложение № 5/. 

/4/. Неявяването на представител на Купувача в определения му за това в 
поканата ден и час, или неоснователният отказ на същия да подпише Годишния акт, 
дава право на представителя на Доставчика да изготви и подпише акта едностранно. 
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В този случай посочените в него количества са задължителни за Купувача, ако 
отразяват действителното потребление за периода. 

/5/. Годишен акт по процедурата на предходните алинеи на този член 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.  

/6/. В горния случай в акта се съпоставят минималните годишни количества 
договорени със Спецификация /Приложение № 2/ с отчетените количества в 
Месечните актове за изтеклите месеци. 

/7/. Актът по ал.5 се съставя в 15 /петнадесет/ дневен срок, считано от датата 
на прекратяване на доставките. 
  

VІІІ. Санкции: 
Чл.8./1/. При забавяне на плащанията по настоящия договор, Купувачът 

дължи на Доставчика обезщетение за забава в размер на 1/360 част от законната 
лихва върху дължимата сума за всеки просрочен ден, от датата на падежа до датата 
на окончателното й изплащане.  

/2/. В случаите когато поради постъпване на сумите по чл.5 в обслужващата 
Доставчика банка след изтичане на посочените срокове, е начислено обезщетение за 
забава и: 
 а/. в платежното нареждане е посочен месецът, за който се извършва 
плащането с получената сума се погасява първо обезщетението по тази фактура, след 
това се намалява размерът на главницата по тях, и при наличие на остатък се прилага 
разпоредбата на буква „б” на този член; 
 б/. в платежното нареждане не е посочен месецът, за който се извършва 
плащането с посочената сума се погасяват последователно обезщетението по най-
старата неизплатена фактура, главницата по нея, обезщетението и т.н. до изчерпване 
на сумата. 

/3/. Доставчикът може след 3-дневно писмено предупреждение да ограничи 
или да спре подаването на природен газ, когато: 

а/. при забава на плащанията с повече от 5 /пет/ дни: ако Купувачът в 
посочения в писмото срок не заплати дължимите от него суми за потребен природен 
газ, доставката на природен газ се прекратява в 08:00 часа на деня, следващ датата, 
посочена в писмото за спиране на газоподаването. В този случай подаването на 
природния газ се възстановява след заплащане на всички дължими суми вкл. 
обезщетенията /неустойките/ и разходите за прекъсване и възстановяване на 
газоподаването. 
 б/. 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. 
 в/. Купувачът системно (повече от два пъти) не осигурява достъп до 
средствата за търговско измерване за отчитане и контрол. 

/5/. В случаите по предходната алинея Доставчикът разполага, с правата по 
чл.184 от Закона за енергетиката и всички други относими разпоредби от 
българското законодателство. 

/6/. В посочените по-горе случаи Доставчикът не носи отговорност за 
вредите, претърпени от Купувача, включително за пропуснатите ползи във връзка 
със спирането или ограничаването на подаването на природния газ. 

/7/. При недоставяне на договореното по Спецификация /Приложение № 2/, 
минимално годишно количество природен газ, установено с Годишния акт по Раздел 
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VІІ, Доставчикът дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, 
но недоставено количество. 

/8/. Алинея седма не се прилага в случаите по чл.3, ал.10-12, при планови 
ремонти, както и по времето на санкциониращо ограничаване или спиране на 
доставките на природен газ от страна на Доставчика, извършено по реда на алинея 4 
от настоящия член. 

/9/. При неприемане на договореното по Спецификация / Приложение № 2/ 
минимално годишно количество природен газ, установено с Годишния акт по Раздел 
VІІ, Купувачът заплаща неустойка в размер на 10% от стойността на договореното, 
но неприето количество. 

/10/. Купувачът заплаща неустойката по предходната алинея в 3 /три/ дневен 
срок от получаването на данъчна фактура за нея. 

/11/. При неплащане Доставчикът разполага с правата по чл.184 от Закона за 
енергетиката. 

/12/. Алинея 9 не се прилага в случаите по чл.3, ал.10-12, при планови 
ремонти, за които предварително, Купувачът е бил уведомен, както и по времето на 
санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна 
на Доставчика, извършено по реда на алинея 4 от настоящия член.  

/13/. Ако изправната страна е претърпяла по-големи вреди в сравнение с 
договорените неустойки, същата има право на обезщетение за разликата до 
действително претърпените вреди. 
 

ІХ. Специални условия: 
Чл.10./1/. Купувачът, не по-късно от 1 /първи/ август на текущата година, 

задължително отразява за следващата в Приложения с №2 и №3 плановите ремонти 
на мощностите си, както и минималния, номиналния и максимален действителен 
часов разход поотделно за летния и зимен сезон на работещите си мощности, както и 
за инсталиране на нови газоползващи уреди и при възникнали вътрешни аварии на 
съществуващите инсталирани мощности. Доставчикът подписва спецификациите и 
ги предава на Купувача в срок до 15 /петнадесети/ август, след което те стават 
неразделна част от настоящия договор. 

/2/. При планови ремонти Купувачът писмено уведомява Доставчика за 
продължителността на ремонта, съответно за инсталиране на нови газоползващи 
уреди, 15 дни преди началната дата на същия, записана в Приложение № 2. Същият 
срок важи и за Доставчика при извършване на планови ремонти. 

/3/. Купувачът, който ползва природния газ за гориво, е длъжен да има 
резервно гориво най-малко за 15 /петнадесет/ денонощия като резерва за аварийни 
ситуации, спиране, или намаляване на газоподаването от обществения доставчик. 

/4/. Доставчикът не носи отговорност пред Купувача за спиране или 
ограничаване на подаването на природен газ в следствие на: 

а/. липса на постоянна телефонна или радиотелефонна връзка на Купувача с 
ГРС гр. Пловдив и оператора на Доставчика; 

б/. намаление или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да 
е обстоятелства, настъпили извън територията на Република България; 

в/. санкциониращи спирания или намалявания на подаването на природен газ 
към Купувача от страна на Доставчика, извършени по реда на чл. 8, алинея 4. 

г/. при ограничителен режим, временно прекъсване и/или ограничаване на 
доставките на природен газ, съгласно разпоредбите на глава седма от ЗЕ. 
 

Х. Прекратяване и разваляне на договора: 
Чл.11./1/.  Договорът се прекратява в следните случаи: 
а/. с изтичане на срока; 
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б/. по взаимно съгласие на страните;  
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 при неспазване на срока, ще счита 
договора за развален; 

г/. с едномесечно предизвестие, отправено от някоя от страните. 
/2/. 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. 
 

ХІ. Общи разпоредби: 
Чл.12./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 от Доставчика и те са инструктирани съгласно 
изискванията на българското законодателство. 

/2/. При нарушение на ал.1 Купувачът носи отговорност по чл.49 във връзка с 
чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и договорите. 

/3/. Договорът влиза в сила 3 дни след подписването му и е със срок на 
действие 4 /четири/ години. 

/4/. Ако подаването на природен газ и приемането му продължи и през 
следващата календарна година и без страните да са се споразумели за количествата 
подаван газ, до пълното прекратяване на отношенията ще се прилагат количествата 
консумиран газ, договорени за същия период през предходната година.  

/5/. 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.6. 

/6/. При промяна на императивната нормативна уредба в страната, в т.ч. на 
договора на Доставчика с обществения доставчик, Доставчикът има право да 
предложи изменение на клаузите на този договор, свързани с промяната, като 
писмено уведоми за това Купувача в 10 /десет/ дневен срок. В случай че в срок от 14 
дни Купувачът не възрази срещу предложените промени, се приема, че той се 
съгласява с тях. 

/7/. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 

/8/. На основание чл. 117, ал. 2 от Гражданско-процесуалния кодекс /ГПК/ 
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, 
при липса на съгласие, ще бъдат решавани от съответния родово компетентен съд в 
град София. 

/9/. Купувачът е длъжен в 10 /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. 

/10/.  
 
Настоящият договор съдържа 14 /четиринадесет/ страници (8 страници текст 

на договорa и 5 приложения на 6 страници) и се състави и подписа в два еднообразни 
екземпляра – по един за всяка от страните по него. 
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БАНКОВИ СМЕТКИ И АДРЕСИ: 
  
НА ДОСТАВЧИКА НА КУПУВАЧА 
Банкa: Уни Кредит Булбанк Банка: БНБ – ЦУ 
BIC: UNICRBGSF  BIC:  BNBGBGSD 

IBAN:  BG39BNBG96613000146001 
BG52 UNCR 7630 1077 0250 30  Валута: BGN 
ЕИК 131285259 ЕИК / БУЛСТАТ 000698427 
ИН по ЗДДС BG131285259 ИН по ЗДДС: BG000698427 
АДРЕС  НА ДРУЖЕСТВОТО АДРЕС  
П.К. 1360, гр. София, ул. Адам 
Мицкевич” 4А, ет 3 

гр. София, бул. „Черни връх“ № 43 

 
 
За ДОСТАВЧИКА:      За КУПУВАЧА: 

    
 
                      _________________                                        _________________ 
 

  ген.-лейтенант д-р АНГЕЛ АНТОНОВ                                   

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 
 
КУПУВАЧ:........................................                   РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:..............................................                   БУЛСТАТ....................................... 
............................................................                   № от НДР........................................ 
 
 
 
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
/дългосрочна/ 
 
за минимално количество природен газ доставяно от ”СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД- 
гр.София 
за периода до .......................................  
 

  на обект………………………………..............................................................................    
 
  по договор №……………от ………………20…...година 

 
   
П о к а з а т е л и 
 

 
Години 

 
Общо 

В това число: по тримесечия 
І-во 
тр. 

ІІ-ро 
тр. 

ІІІ-то 
тр. 

ІV-то 
тр. 

1.Природен газ  /хнм3/ 2012      
В т.ч. по тримесечия 2013      
 2014      
 2015      
 2016      
 2017      
       
2.Работно налягане 
МРа 

  0.01 0.01 0.01 0.01 

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Количествата приети по години се преподписват с разпределение по 
месеци за всяка следваща година и са неразделна част от дългосрочния договор. 
 
ИЗГОТВИЛ:………………………………………………………………………………... 

/име, фамилия, длъжност, код, телефон, подпис/ 
 

 
 
 
 
 
ДОСТАВЧИК:...................                                    КУПУВАЧ:.......................... 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 
КУПУВАЧ:........................................                   РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:..............................................                   БУЛСТАТ....................................... 
............................................................                   № от НДР................................. 
 
 
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
/годишна/ 
за доставка на минимални количества природен газ от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” 
ЕАД- гр.София 
за 2012 год. 
 
на обект………………………………....................................................................................   

     
  по договор №……………от ………………20…...година 

  
№                       
по                                 
ред         Показатели 

 
2012г.                  
вт.ч. по                                     
месеци                                                                                                                       

       В това число: по тримесечия 

І-во                                 
тр. 

ІІ-ро                             
тр. 

ІІІ-то                           
тр. 

ІV-то                              
тр. 

1 Прирден газ /хнм3/ 39 22.5 0 0 16.5 
 в т.ч. по месеци І-ви м. 12.5 0 0 0 
  ІІ-ри м. 6 0 0 4.5 
  ІІІ-ти м. 4 0 0 12 
2 Минимален часов разход 

 Q min /нм3/час/ 
 
 

  
 

   

 в т.ч. по месеци І-ви м.     
  ІІ-ри м.     
  ІІІ-ти м.     
3 Максимален часов разход 

 Q max/нм3/час/ 
     

 В т.ч. по месеци І-ви м.     
  ІІ-ри м.     
  ІІІ-ти м.     
4 Ремонти/месеци/дни-бр./      
5 Работно налягане, Мра  0.01 0.01 0.01 0.01 

   
ЗАБЕЛЕЖКА: Количеството договорено за месеца се доставя равномерно разпре- 

  делено по дни и часове. 
 
                    

ИЗГОТВИЛ:………………………………………………………………………………. 
                                                     /име, длъжност, код, телефон, подпис/ 
 
                  
 
 

 
 ДОСТАВЧИК:  .........................   КУПУВАЧ: ..........................   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 
КУПУВАЧ:........................................                    РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:..............................................                    БУЛСТАТ....................................... 
............................................................                    № от НДР................................. 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на монтираните агрегати и инсталации 

на обект ……………………................................................................................ 
 

 които работят с природен газ към……….......…....20….г., по договор №……/…………г. 
 

         
№           
по        
ре

д 

                         
Наименование и 
марка на 
газоползващото 
оборудване  
/пещи, котли, 
инсталации/ 

 
             
В 
цех 

 
 
Бр 

Часов разход на газа 
за 1 агрегат 
/инсалация/    
нм3/час 

                                      
Налягане пред 
горелката 
M bar  

 
Вид           
на 
резервно-
то гориво 

 
Мину-
ти          
на 
прев-
ключ-
ване 

 
Мини-
мален 

 
Номи-
нален 

 
Макси-
мален 

 
Мини-
мален 

 
Номи-
нален 

 
Макси-
мален 

            
            
            
            
            
            
  

 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ:…………………………………………………….. 
                                          /име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 

 
 
 
 
 
 
 
ДОСТАВЧИК:   .........................................                                     КУПУВАЧ: ……………… 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 4    

            
КУПУВАЧ:........................................                    РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:..............................................                    БУЛСТАТ.......................................                                                   
............................................................                    № от НДР........................................ 
 
 

М Е С Е Ч Е Н    А К Т 
за м.....................200...год. 

 
       За доставка на природен газ от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД- гр.София 
       за обект ...................……………... 
       по Договор №…………../...........г. 
 
№ 
по 
ред 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Цена 
………......лв. 
за /хил.нм3 

Количество 
/хил.нм3/ 

I Договорено количество за месеца по 
Приложение II за годината 

      Хнм3  

II Прието количество природен газ  Хнм3  
III Прието над договореното количество 

природен газ 
Хнм3  

IV Договорeно, но недоставено от Доставчика 
поради: 

Хнм3  

1 Форс мажор или планови ремонти Хнм3  
2 Санкциониращи ограничавания и спирания 

към Купувача 
Хнм3  

3 Отговорност на Доставчика  Хнм3  
V Договорено, но неприето от Купувача поради: Хнм3  
1 Форс мажор или планови ремонти  Хнм3  
2 Отговорност на Купувача  Хнм3  
 
Количеството по р.ІІ е установено с: 
В измерителен 
пункт № 

Вид на измер. 
уред 

Фабричен № Показания 
старо ново 

1 Електр.коректор    
Механичен р-мер    

2 Електр.коректор    
Механичен р-мер    

3 Протокол от ............ 200....г. съгл. раздел III от договора за ................ хнм3 
 
 
 
Представител на Доставчика:............................................................ 
                                                       /име, фамилия, подпис/     
                                          
 
Представител на Купувача:......................................................……. 
                                                      /име, фамилия, подпис/   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
КУПУВАЧ:........................................                    РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:..............................................                    БУЛСТАТ....................................... 
............................................................                    № от НДР........................................ 
 

Г  О  Д  И  Ш  Е  Н      А  К  Т 
за 20.... год. 

За доставка на природен газ от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД- гр.София 
на обект…………………………................................................................................………... 
по договор №…………………….от…..............20…..г. 
 
 
№ 
по 
ред 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 
ГОДИНА 

 
 
ОБЩО 
 
 Хнм3 

 
          В  т.ч  по тримесечия 
І-во   
тр. 

ІІ-ро 
тр. 

ІІІ-то   
тр. 

ІVто  
тр. 

І. Договорено количество за 
годината по ПриложениеІІ 

 
20...г. 

 
 

    

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      
ІІ. Фактурирано и прието 

количество природен газ 
200...г.      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи       
  Втори      
  Трети      
ІІІ. Прието над договореното 

количество природен газ 
 
  Хнм3 

     

 В т.ч. по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      
 
ІV. 

Договорено,но недоставено 
от Доставчика поради: 

 
 Хнм3 

     

1 Форс мажор или планови  
Ремонти 

 
Хнм3 

     

 В т.ч. по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      
 
2. 

Санкциониращи 
ограничавания към 
Купувача 

 
Хнм3 

     

 В т.ч. по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      
 
3. 

Отговорност на 
Доставчика  

 
Хнм3 

     

 В т. ч. по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  трети      
V. Договорено,но неприето от       
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Купувача поради: Хнм3 
1. Форс мажор или планови 

ремонти 
 
Хнм3 

     

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      
2. Отговорност на Купувача   

Хнм3 
     

 В т.ч. по месеци в тримес. Първи      
  Втори      
  Трети      

 
 
 
ИЗГОТВИЛ: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД………………………………………………… 
.........................................................................................................................................................                                                         
     /име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: КУПУВАЧ....................................................................................................... 
…………................................................................................…………………………………….. 
                                                          /име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 
 
 
 
ДОСТАВЧИК: .............................                                      КУПУВАЧ: ............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


