ДОГОВОР
№…………./…………………. г.
За доставка на природен газ за битови нужди
Днес, ………………….г., в гр. …………, между:
1. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Адам Мицкевич” № 4, вписано в
Търговския регистър под ЕИК:131285259, представлявано от инж. д-р Александър Драгос Кожухаров, наричано по-долу за
краткост „Доставчик” от една страна,
и
2.....................................................................................................................
ЕГН......................................................л.к.№..........................................................
с постоянен адрес: гр...................., ул.......................................................................................,
лично или чрез упълномощено лице:....................................................
ЕГН.................................л.к.№........................
Пълномощно №.....................................,
наричан по- долу за краткост „Краен клиент”, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:
Чл.1./1/. По силата на настоящия договор Доставчикът продава, а Крайният клиент купува природен газ за собствения си
недвижим имот, находящ се в гр. ..........................., ул......................................................................................................................,
представляващ
[ ]апартамент
[ ]еднофамилна сграда
[ ]многофамилна сграда
/2/. Крайният клиент използва природен газ за:
[ ]готвене
[ ]топла вода
[ ]отопление
с инсталирана мощност в kW:................................
при жилищна площ:.........................................кв.м
Чл.2. Доставката на природен газ се осъществява от Доставчика в качеството му на краен снабдител на основание чл.
183а, ал. 1 от Закона за енергетиката въз основа общи условия, които са публикувани на интернет страницата на
Доставчика и са предоставени на Крайния клиент в клиентските центрове на Доставчика. При подписването на
настоящия договор Крайният клиент декларира, че е запознат с и приема Общите условия за доставка на природен газ от
краен снабдител на Доставчика.
Чл.3. Доставката на природен газ по настоящия договор е предназначена за задоволяване собствените нужди на Крайния
клиент при нормална експлоатация на газовото оборудване и посочената инсталирана мощност.
Чл.4. /1/. Цената, по която Крайният клиент ще заплаща на Доставчика потребените количества природен газ, се
определя от Доставчика на база на утвърдената за периода цена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).
/2/. Цената на природния газ се определя в енергийни единици – лева/ МWh..
/3/. Количеството природен газ се преобразува от обем – хиляди нормални кубични метри в енергия - МWh по следната
формула:
Е = V x GCV
където,
E – енергия, МWh;
V – обем, измерен от уредите за търговско измерване в хиляди нормални кубични метри, при температура 20 0С и налягане
0.101325 MPa, m3;
GCV – калорична стойност, горна граница на топлина на изгаряне на природния газ при референтна температура 25/20 0 С,
MWh/m3.
Представителна калоричност e калоричната стойност (GCV), определена от оператора на газопреносната мрежа –
Булгартансгаз ЕАД – за съответния месец.

Чл. 5 /1/. При подписването на настоящия договор Крайният клиент предоставя на Доставчика мобилен телефон и / или
адрес на електронна поща и / или пощенски адрес, чрез които Доставчикът осъществява комуникацията си с Крайния
клиент. При промяна на дадените тук данни Крайният клиент се задължава да уведоми Доставчика не по-късно от 10
работни дни след настъпването на промяната, в противен случай Доставчикът не носи отговорност на неполучена от
Крайният клиент комуникация.
мобилен телефон: ………………………………………………………………………………..……………..…………..;…………..
е-мейл: ……………………..……………………………………………………………………………..……………..…………………
адрес за кореспонденция: ……………………………………………………………………………..……………..…………………
/2/. Крайният клиент се съгласява да получава всички фактури по настоящия договор по електронен път чрез регистрация
на Крайния клиент на сайта на Доставчика на адрес:
www.citygas.bg (MyCityGas) или чрез регистрация на Крайния клиент за получаване на електронна фактура на адрес:
e.faktura.bg или на посочения по-горе е-мейл.
/3/. Крайният клиент се съгласява да получава информация за дължими суми, срокове за плащане, просрочени плащания,
спиране на газоподаването поради неплащане чрез електронни съобщения и чрез SMS-съобщения на посочения по-горе
мобилен телефон.
Чл. 6. Доставчикът събира и обработва лични данни на Крайния клиент в качеството си на администратор на лични данни
на основание чл. 6, ал. 1, б. (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.), а именно за изпълнение на настоящия договор, по който субектът на данните е
страна. Информацията относно вида на данните и правата на субекта съгласно чл. 13 от Общия регламент относно
защитата на данните можете да намерите на адрес: www.citygas.bg
Чл. 7 Енергийните спестявания, произтичащи от изпълнените дейности по доставка на природен газ и приложените в тази
връзка ЕСМ, се считат/служат за изпълнение на задълженията на „Ситигаз България“ ЕАД определени съгласно Закон за
енергийна ефективност (ЗЕЕ).
Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните от него.

За Доставчика:
Име:

За Крайния клиент:
Име:

Подпис:

Подпис:

