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Д О Г О В О Р 
 

№…………./……………… г. 
 

За доставка на природен газ за стопански нужди 
 
           Днес,  ………………..година в гр. София, между: 
 
1. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360, община „Връбница”, ул. 
„Адам Мицкевич” № 4, ЕИК 131285259, ИН по ДДС BG131285259, с адрес за кореспонденция: гр. София, община Връбница, ул. 
„Адам Мицкевич” № 4, титуляр на лицензия за разпределение на природен газ за ……………………. и на лицензия за 
обществено снабдяване с природен газ за …………………., представлявано по пълномощно от Председателя на Съвета на 
директорите Александър Драгос Кожухаров, наричано по-долу за краткост „Доставчик”, от една страна 

 
и 

 

2. ................................................................................................................................... 

                                                                 (наименование) 

ЕИК........................................; ИН по ЗДДС ........................................., 

седалище и адрес на управление: ..................................................................................... тел:............................ 

Представлявано от:........................…………………………............................................................  
ЕГН:.......................................; адрес:.................................................................................................. 
Чрез пълномощника си:................................................................................................ 
ЕГН........................................; адрес:.................................................................................................. 
пълномощно №.............................................................................................................,  
класифицирано като ..........................................................................................потребител, 

/промишлен или  общ.-административен и търговски/ 
 
наричано по-долу за краткост „Клиент", 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 Клиента, находящ се в гр. .................................................., 
представляващ......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………... 
 

І. Предмет на договора: 
 

Чл.1./1/. По силата на настоящия договор Доставчикът се задължава да доставя на Клиента природен газ в минимални 
годишни количества съгласно Годишна програма - Приложение 2 към настоящия договор. 
 
/2/. Минималното годишно количество природен газ ще се доставя и приема на база тримесечни и месечни спецификации 
съгласно Приложение 2. 
 
/3/. Годишната програма по Приложение 2 се съгласува между страните в срок както следва: (1) за първата година след 
подписването на договора – при подписването му; (2) за следващите години – до 1 август на настоящата година за 
следващата. При подписване на настоящия договор страните съгласуват и дългосрочна програма за доставка – Приложение 1, 
което следва да се актуализира за всяка година от действието на договора – към 1 август на настоящата година за 
следващата. 
 
Чл.2./1/. Доставчикът започва доставките след представяне от страна на Клиента на Разрешение за ползване на газовите 
съоръжения, изградени от него в дворната му част, и на вътрешните инсталации. 

 
/2/. Доставчикът доставя, а Клиентът получава природния газ в количества и срокове договорени в двустранно подписаната 
Годишна програма по чл.1. 

 
/3/. Доставчикът се задължава да осигурява подаването на природен газ с договореното налягане.  

 
/4/. За химическия състав и качествата на природния газ, доставен за изтеклия месец, Доставчикът предоставя при поискване 
на Клиента копие от сертификата на обществения доставчик. 
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ІІ. Предаване и приемане. Измерване, уреди за измерване. 

 
Чл.3./1/. Предаването на природния газ от Доставчика и приемането му от Клиента се извършва на границата на 
собствеността на Клиента – изхода на Газо-регулаторния пункт /ГРП/ или Газо-замерния пункт /ГЗП/ на Доставчика. 
 
/2/ Рискът от случайно погиване или увреждане на качествата на природния газ преминава от Доставчика към Клиента, след 
влизането му на територията на последния. 
 
/3/. 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 Клиента, проверени и маркирани от 
лицензирани лаборатории, като доставените количества се отчитат към 1-во число на месеца, следващ периода на доставката 
или първия работен ден след него. 

 
/4/ Клиентът упълномощава за свой представител …................……………… …………………………………………...................…, 
тел:….................………………….. /приемчик/ по отчитане на количествата природен газ. 
 
/5/. В случаите когато уредите за измерване са монтирани на място, извън посоченото в ал. 3 и попадат в собствеността на 
Клиента, последният ги приема от Доставчика, като се задължава да ги опазва с грижата на добър стопанин и да уведомява 
Доставчика за констатирани повреди и неизправности. 
 
/6/ Клиентът 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. 
 
/7/ Клиентът упълномощава ...…………….................……………………........ …..……..…………………………………………….. – лице 
по 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. 
 
/8/ В случаите когато се констатира неизправност на уредите за измерване при Клиента, количествата подаден и приет 
природен газ се определят на база на часовия разход на работещите с природен газ монтирани мощности на Клиента, като за 
целта се съставя двустранен протокол в 3-дневен срок, считано от датата на констатираната неизправност. 

 
/9/ Клиентът 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 връзка с оператора на газоразпределителната мрежа /ГРМ/ на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” АД 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 връзка Доставчикът спира подаването 
на природен газ и 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. 
 

ІII. Цена 
 
Чл.4./1/. Цената, по която Клиентът ще заплаща на Доставчика потребените количества природен газ, се определя от 
Доставчика на база на утвърдената за периода цена от 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 °С и налягане 

0.101325 MPa, m3;  

GCV – калорична стойност, горна граница на топлина на изгаряне на природния газ при референтна температура 25/20 °С, 

кWh/m3. 

Представителна калоричност e калоричната стойност (GCV), определена от оператора на газопреносната мрежа – 
Булгартансгаз ЕАД – за съответния месец. 
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IV. Начин на плащане. Гаранции 

 
Чл.5./1/. Купувачът заплаща на Доставчика количествата природен газ, които потребява за съответния месец, както следва: 
 
/2/. Авансови плащания – определени на база минималното количество, което Купувачът ще потребява през съответния 
месец, договорено с Годишната програма и цената на природния газ за същия месец (плюс дължимия ДДС), се извършват: 
 

т.1. до 10-то число на месеца – 50% от стойността; 
т.2. до 20-то число на месеца – оставащите 50% от стойността. 

 
/3/. Авансовите плащания по предходната алинея Купувачът извършва въз основа на фактури, предадени му от Доставчика в 
3 /три/-дневен срок преди датата на плащане. 
 
/4/. Окончателно плащане – на разликите в количествата съгласно действително отчетеното по реда на настоящия Договор, се 
извършва: 
 

т.1. до 10-то число на следващия месец - за сумата на дебитното известие или фактурата, ако не са извършени 
авансови плащания; 

т.2. със сумата на кредитното известие се намалява сумата на предстоящото авансово плащане. 
 
/5/. При предоставяне на банкова (или в друга договорена форма) гаранция в полза на Доставчика за гарантиране на 
плащанията по този Договор, Клиентът може да избере да заплаща на Доставчика природния газ, който потребява за 
съответния месец, на база на действително отчетеното по реда на настоящия Договор и въз основа на фактури, предадени му 
от Доставчика в 3 /три/-дневен срок след датата на отчитане. 

 
Клиентът заплаща на Доставчика количествата природен газ, които потребява, до 10-то число на месеца, следващ месеца на 
доставка. 

 
/6/. Всички фактури по настоящия договор се издават и изпращат на Клиента по електронен път чрез регистрация на клиента 
на интернет сайта на Доставчика на адрес: www.citygas.bg ( MyCityGas) или чрез регистрация на Клиента за получаване на 
електронна фактура на адрес: e.faktura.bg. 
  
/7/. Плащанията по този договор Клиентът извършва по банковите сметки на Доставчика. 

 
/8/. За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите сметки на Доставчика. 

 
/9/. Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на плащането се приема следващият го работен ден. 
 
/10/. Когато в платежното нареждане Клиентът не е посочил номера на фактурата или периода, за който извършва плащането, 
Доставчикът погасява задълженията на Клиента в поредност съгласно чл.76 от ЗЗД. 
 
/11/. Клиентът се задължава да определи служител, с когото Доставчикът да кореспондира по въпросите за заплащане на 
природния газ: 
 

Име: ……………………………………….………..……………………………… 
Длъжност: …………………………..……….................................................. 
Код: ………............................... Телефон: ................................................. 
Факс: ...................... …………….. Мобилен: .................................................. 
e-mail: …………..……………………………………………………………..…… 
 

/12/. При Доставчика плащанията по партидите на потребителите се отразяват от: 
 
Име: Maрия Йорданова 
Длъжност: Главен счетоводител 
Код: ……............................... Телефон: 02/925 94 95 
Факс: 02/925 94 96   Мобилен: 0897 853 444 
e-mail: maria.yordanova@citygas.bg 

 
 
 
 
/13/. В случай че Клиентът избере начин на плащане на потребения природен газ съгласно ал. 5 от настоящия чл. 5, то той 
следва да предостави на Доставчика банкова (или под друга договорена форма) гаранция за плащане, издадена в 
съответствие с разпоредбите на този член („Гаранцията”). Клиентът следва да предостави Гаранцията в срок от 5 /пет/ 
работни дни от влизането на този Договор в сила. При непредоставяне на Гаранцията в срок Доставчикът ще изисква 
плащане на природния газ съгласно ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на този чл. 5. 
 
/14/. В случай на просрочени две дължими плащания с повече от 5 (пет) дни Доставчикът има право да изиска от Клиента 
предоставянето на Гаранция за плащане. Същата следва да бъде представена в двуседмичен срок от искането на 
Доставчика. 
 
/15/. Формата на Гаранцията се определя по съгласие между Клиента и Доставчика,  
 

http://www.citygas.bg/
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/16/. Срокът на валидност на Гаранцията е 30 (тридесет) дни след края на първата календарна година на доставка. Гаранцията 
следва да се подновява ежегодно до началото на всяка следваща календарна година на доставка. След приключване на 
доставките по настоящия договор, Гаранцията ще действа в течение на 30 (тридесет) дни след последната дата на доставка 
на природен газ. 
 
/17/. Гаранцията, дадена под формата на банкова гаранция, трябва да бъде револвираща, усвоима при първо поискване 
(обикновено писмено искане, подписано от представляващия търговското дружество на Доставчика) и без право на отказ в 
случай на цялостно или частично неизпълнение на задължение за плащане на Клиента по този Договор. Гаранцията не трябва 
да съдържа какъвто и да е период на доставка. 
 
/18/. Стойността на Гаранцията се определя като 110% от максималната месечна консумация на природен газ съгласно 
Приложение 2 по цени към момента на издаване на Гаранцията. 
 
/19/. Разходите по откриването на Гаранцията и по нейното подновяване са за сметка на Клиента, а тези по евентуалното й 
усвояване – за сметка на Доставчика. 
 
/20/. Когато Доставчикът се удовлетвори от сумата по Гаранцията чрез предявяването й преди изтичане на срока на договора, 
Клиентът се задължава да даде нова Гаранция преди подновяване на доставките на природен газ. 
 

VІ. Годишен акт 
 

Чл.6./1/. Годишният акт се съставя и подписва в офиса на Доставчика – Оператор на ГРМ на Доставчика в съответния офис, 
в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след изтичане на съответната година. 

 
/2/. Клиентът следва да осигури свой упълномощен представител, който да посети офиса на Доставчика в срока по 
предходната алинея за целите на съставянето и подписването на Годишния акт. 

 
/3/. Упълномощените представители на Доставчика и Клиента сумират доставките, извършвани през дадената година, и 
подписват Годишен акт /Приложение № 4/. 

 
/4/. Неявяването на представител на Клиента или неоснователният отказ на същия да подпише Годишния акт, дава право на 
представителя на Доставчика да изготви и подпише акта едностранно. В този случай посочените в него количества са 
задължителни за Клиента. 

 
/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 с Годишната програма – Приложение 
№ 2, с отчетените количества за изтеклите месеци. 
 
/7/. Актът по ал.5 се съставя в 15 /петнадесет/ дневен срок, считано от датата на прекратяване на доставките. 
 

VІІ. Санкции 
 

Чл.7./1/. При забавяне на плащанията по настоящия договор, Клиентът 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/. При наличие на няколко задължения на Клиента към Доставчика и в случай че сумите, приведени от Клиента, не са 
достатъчни за погасяването на всички задължения, то Клиентът може да посочи, кое задължение иска да бъде погасено. Ако 
Клиентът не направи такова уточнение, се прилага реда за погасяване на задълженията съгласно чл. 76 от ЗЗД. 
 
/3/. Доставчикът може след 3-дневно писмено предупреждение отправено чрез писмо, изпратено по електронна поща, да 
ограничи или да спре подаването на природен газ, когато: 

 
(а) Клиентът е изпаднал в забава за заплащане на дължимите суми с повече от 5 (пет) дни. Ако Клиентът в указания 

в уведомлението срок не заплати дължимите от него суми за потребен природен газ, доставката на природен газ се прекратява 
след 07:00 часа на деня, следващ датата посочена в уведомлението за спиране на газоподаването. В този случай подаването 
на природния газ се възстановява в срок до 2 /два/ дни след заплащане на такса за повторно включване, на всички дължими 
суми, включително обезщетенията и неустойките и всички разходи, направени от Доставчикът по възстановяване на 
доставката. 

 
 (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) Клиентът системно (повече от два пъти) не осигурява достъп до средствата за търговско измерване за отчитане и 
контрол. 
 
 (г) Клиентът не изпълни задължението си за предоставяне на Гаранция съгласно чл. 5, ал. 14. 
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/4/. В посочените по-горе случаи Доставчикът не носи отговорност за вредите, претърпени от Клиента, включително за 
пропуснатите ползи във връзка със спирането или ограничаването на подаването на природния газ. 

 
/5/. За неприето минимално количество природен газ Клиентът заплаща на Доставчика допълнително 10 % от стойността на 
договореното, но неприето количество природен газ, изчислена на база цената на природния газ в съответния месеца на 
доставка. 
 
За прието количество природен газ над 105% от договореното Клиентът заплаща на Доставчика допълнително 10 % от 
цената на природния газ за съответния месец на доставка. 
 
/6/. Сумите на неустойките по предходната алинея се изчисляват на база на заявеното минимално годишно количество 
съгласно Приложение 2 и се заплащат заедно с плащанията за консумацията на природен газ през съответния месец. 
 

VIII. Специални условия 
 

Чл.9./1/. Клиентът, не по-късно от 1 /първи/ август на текущата година, задължително отразява за следващата в Годишната 
програма по Приложение № 2 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. Доставчикът подписва спецификациите и ги връща на Клиента в срок до 15 /петнадесети/ август, след 
което те стават неразделна част от настоящия договор. 
 
/2/. При планови ремонти Клиентът писмено уведомява Доставчика за продължителността на ремонта, съответно за 
инсталиране на нови газоползващи уреди, 15 дни преди началната дата, посочена в Годишната програма. Същият срок важи и 
за Доставчика при извършване на планови ремонти. 

 
/3/. Клиентът, 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 Клиента за спиране или ограничаване на подаването на природен газ в следствие 
на: 

 
а/. намаление или спиране на доставките на природен газ, поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън 

територията на Република България; 
 
б/. санкциониращи спирания или намалявания на подаването на природен газ към Клиента от страна на Доставчика, 

извършени по реда на чл. 7, алинея 3. 
 
в/. при ограничителен режим, временно прекъсване и/или ограничаване на доставките на природен газ, съгласно 

разпоредбите на глава седма от ЗЕ. 
 
/5/. 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). 
 

IХ. Прекратяване и разваляне на договора 
 

Чл.10./1/.  Договорът се прекратява в следните случаи: 
 

а/. с изтичане на срока, в случай че не бъде автоматично подновен в съответствие с чл. 11, ал. 3 по-долу; 
 

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 тримесечно предизвестие, отправено от някоя от страните; 
 
д/. Клиентът има право да прекрати Договора едностранно е едномесечно писмено предизвестие в случай, че не е съгласен с 
условията по чл. 11 /6/ от този Договор. 

 
/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. 
 

Х. Общи разпоредби 
 

Чл.11./1/. Служители на Клиента по трудови договори или изпълнители 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 Клиентът носи отговорност по чл.49 във връзка с чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и 
договорите. 
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/3/. Договорът влиза в сила 3 дни след подписването му и е с действие до края на текущата година, като действието му се 
подновява автоматично за следваща календарна година, в случай че страните са уточнили писмено количествата подаван газ 
за следващия период. Автоматичното подновяване на действието на договора не е ограничено във времето. 

 
/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 този Договор се обективират в писмена форма и се подписват от страните по взаимно 
съгласие с изключение на случаите по ал.6 по-долу. 

 
/6/. Доставчикът може да предложи изменения в условията на този Договор, ако те са обусловени от промяна в 
законодателството или условията за закупуване и пренос на природен газ, в т.ч. на договора на Доставчика с обществения 
доставчик. В този случай Доставчикът има право едностранно да промени клаузите на този Договор, като писмено уведоми за 
това Клиента не по-късно от 30 /тридесет/ дни преди датата, от която се прилагат новите условия. 

 
/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/. Клиентът 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/. Клиентът е длъжен до пет дни от датата на откриване на производството по несъстоятелност, процедура за 
приватизация или ликвидация да уведоми писмено Доставчика за това обстоятелство. 

 
/11/. В случай на неуведомяване по реда на горната алинея, Клиентът носи отговорност за вреди, включително за пропуснати 
ползи, наложени в тежест на Доставчика такси и разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове. 

 
/12/. При подписване на настоящия договор Клиентът задължително представя:  

 
а/. удостоверение за актуално състояние на дружеството;  

б/. други документи по искане на Доставчика. 
 

/13/ Следните приложения се считат неразделна част от настоящия договор: 
 

Приложение 1 – Дългосрочна програма за доставка; 
 
Приложение 2 – Годишна програма; 
 
Приложение 3 – Характеристика на монтираните агрегати и инсталации; 
 
Приложение 4 – Годишен акт; 
 
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по него. 
 
БАНКОВИ СМЕТКИ И АДРЕСИ: 
  

НА ДОСТАВЧИКА НА КЛИЕНТА 

Банкa: Уни Кредит Булбанк Банка:  

BIC: UNICRBGSF BIC: 

Б. Сметка,  IBAN: 

BG52 UNCR 7630 1077 0250 30  Валута: BGN 

ЕИК 131285259 ЕИК / БУЛСТАТ  

ИН по ЗДДС BG131285259 ИН по ЗДДС: 

АДРЕС  НА ДРУЖЕСТВОТО АДРЕС НА ДРУЖЕСТВОТО 

П.К. 1360, гр. София, ул. Адам Мицкевич” 4А, ет 3  

 
 
 
За ДОСТАВЧИКА:      За КЛИЕНТА: 
 

     …………………..     ……………………. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
КУПУВАЧ: РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:   ЕИК  

 ИН по ДДС  
 
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
/дългосрочна/ 
 
за минимално количество природен газ доставяно от ”СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД- 
гр.София 
за периода до 
 
на обект  
 
по договор  
 
 
 

 
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 /MWh/ 2019      

В т.ч. по тримесечия 2020      

 2021      

 2022      

 2023      

       

       

2.Работно налягане МРа       

 

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/ 

 

 
За ДОСТАВЧИКА: За КУПУВАЧА: 
 
Александър Драгос Кожухаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
КУПУВАЧ: РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:   ЕИК  

 ИН по ДДС  
 
С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 
/годишна/ 

 
за доставка на минимални количества природен газ от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ”EАД- гр.София за 20   год. 
 
на обект  
 
по договор  
 
 
 
 
 

№ по 
ред 

 
П о к а з а т е л и 

20 .... г. 
вт.ч. по месеци 

В това число: по тримесечия 

І-во 
тр. 

ІІ-ро 
тр. 

ІІІ-то тр. ІV-то тр. 

1 Природен газ /MWh/      

 в т.ч. по месеци І-ви м.     

  ІІ-ри м.     

  ІІІ-ти м.     

2 Минимален часов разход 
Q min /MWh/ 

     

 в т.ч. по месеци І-ви м.     

  ІІ-ри м.     

  ІІІ-ти м.     

4 Ремонти/месеци/дни-бр./      

 

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/ 

 

 
За ДОСТАВЧИКА: За КУПУВАЧА: 
 
Александър Драгос Кожухаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
КУПУВАЧ: РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:   ЕИК  

 ИН по ДДС  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на монтираните агрегати и инсталации  

 

 

          

които работи с природен газ към ……………………20…….г.,  

по договори 

 

 

 

 

№ 
по 
ре 
д 

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

В 
цех 

Бр Часов разход на газа за 1 
агрегат 
/инсалация/ 
/MWh/ 

Налягане пред 
горелката 
M bar 

Вид 
на 
резервно- то 
гориво 

Мину- ти 
на 
прев- 
ключ- 
ване 

Мини- 

мален 

Мини- 

мален 

Мини- 

мален 

Мини- 

мален 

Мини- 

мален 

Мини- 

мален 

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 

 

ИЗГОТВИЛ 
 

 

/име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 
 
 
 
 
 
 

За ДОСТАВЧИКА: За КУПУВАЧА: 
 
Александър Драгос Кожухаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
КУПУВАЧ: РЕГИСТРИРАН ПО ДДС: ДА/НЕ 
АДРЕС:   ЕИК 

 ИН по ДДС  
 

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 …………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

№ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДИНА ОБЩО В т.ч по тримесечия 

по   Хнм3 

    
ре д    І-во 

тр. 
ІІ-ро 
тр. 

ІІІ-то тр. ІVто тр. 

І. Договорено количество за годината 
по ПриложениеІІ 

20...г. 

/MWh/ 

     

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

ІI. Фактурирано и прието количество 
природен газ 

20...г. 

/MWh/ 

     

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

ІII. Прието над договореното 
количество природен газ 

/MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

ІV. Договорено,но недоставено от 
Доставчика поради: 

/MWh/      

1 Форс мажор или планови Ремонти /MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

2 Санкциониращи ограничавания 
към Купувача 

/MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      



 

11/11 

 
 
 
 

3 Отговорност на 
Доставчика 

/MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

V. Договорено,но неприето от 
Купувача поради: 

/MWh/      

1. Форс мажор или планови 
ремонти 

/MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

2. Отговорност на Купувача /MWh/      

 В т.ч.по месеци в тримес. Първи      

  Втори      

  Трети      

 

 

ИЗГОТВИЛ: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” EАД  

/име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: КУПУВАЧ 
 

/име, фамилия, длъжност, телефон, подпис/ 

 

 
За ДОСТАВЧИКА: За КУПУВАЧА: 
 
Александър Драгос Кожухаров 
 


