
ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ№        / 25.11.2019

към газоразпределителната мрежа в гр. Пловдив
съгласно Закона за Енергетиката, Закона за устройство на територията, Наредба № 6 / 25.11.2004 г. и

Наредба № 4 / 05.11.2013 г.

Категория на потребителя: Присъединение битови потребите

Днес 25.11.2019 г. в гр. Пловдив , се сключи на основание Глава 12; Раздел VI от ЗЕ следният договор

1. Газоразпределителното предприятие

"СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" EАД

адрес на управление: гр.София, ул."Адам Мицкевич" № 4А

адрес за кореспонденция: гр.София, ул."Адам Мицкевич" № 4А

Представлявано от Председател на Съвета на Директорите
Александър Драгос Кожухаров

тел: 02 / 925 94 95 факс: 02 / 925 94 96
ЕИК:131285259 ИН по ЗДДС BG131285259
За присъединяване на обект на потребителя, представляващ:

2. Данни за Потребителя

  
адрес:   

  

адрес за кореспонденция:    
  

За обект находящ се в:   
  

3. Предмет на договора

Газоразпределителното предприятие присъединява към
газоразпределителната си мрежа следния обект на Потребителя
находящ се в: 4000  Пловдив  Пд
улица Коматевско шосе, 64А вх ет 3 ап 10
Присъединяването ще се осъществи в следния имот:
....................................................................
(идентифициране на поземления имот, в който се извършва
присъединяването към разпределителната мрежа - чл. 36, ал. 2,
т. 1 от Наредба № 4 / 05.11.2013 г.).

4. Задължения на Газоразпределителното предприятие

/1/. Газоразпределителното предприятие се задължава да изгради
отклонението и съоръженията за присъединяване на обекта на
Потребителя към газоразпределителната мрежа за своя сметка.
/2/. Да подаде природен газ към обекта за присъединяване в срока
посочен в подписания договор за доставка на природен газ между
страните по този договор и след като Потребителя е изпълнил
задълженията си по чл. 5 от този договор.
/3/. Да предложи на Потребителя договор за доставка на природен газ.

5. Задължения на Потребителя

/5.1/. Да представи на Газоразпределителното предприятие работен
проект за вътрешна газификация за проверка на съответствие с
условията за присъединяване
/5.2/. Да заплати такса за присъединяване и такса за съгласуване на
работен проект при банка УниКредит Булбанк АД по сметка: IBAN -
BG52UNCR76301077025030, BIC - UNCRBGSF
/5.3/. Да представи изброените в т. 6 документи
/5.4/. Да проектира и изгради за своя сметка дворната газова мрежа
след границата на собственост на разпределителната мрежа и
вътрешните газови инсталации, да монтира газовите съоръжения на
територията на обекта си, при спазване на техническите изисквания,
параметри и условия, да извърши изпитания на същите и да получи
разрешение за ползването им от органите за технически надзор,
съгласно реда, определен от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/ и Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и
нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и
съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на
природен газ.
/5.5/. Да учреди вещни права и сервитутни такива и да осигурява
достъп в полза на Газоразпределителното предприятие, в случаите,
определени в Наредбата за присъединяване и ЗЕ.

6. Необходими документи

/6.1/. Документи, необходими за започване на работата за
присъединяване от страна на Газоразпределителното предприятие
(документите са приложения към този договор и неразделна негова
част):
/а/. Заявление за присъединяване, ведно с приложенията към него
съгласно чл. 32 от Наредба № 4 / 05.11.2013 г. за присъединяване към
газопреносната и газоразпределелителните мрежи, както и Работен
проект, незаверен от никоя друга инстанция;
/б/ Съгласие за присъединяване по чл. 34, ал. 2 от Наредба № 4 /
05.11.2013 г.;
/в/. Документи за платена такса за присъединяване и съгласуване на
работен проект.
/6.2/. Документи, необходими за подаване на природен газ към
вътрешната инсталация на клиента (документите са приложения към
този договор и неразделна негова част:
/а/ заявление за запълване;
/б/. Акт за първоначален технически преглед, издаден от
оправомощени лица за технически надзор или ДИТН, съгласно
категорията на обекта;
/в/. Свидетелство за първоначален инструктаж;
/г/. Договор за доставка на природен газ и гаранция за плащане,
съгласно неговите изисквания.

7. Технически данни

Брой Отклонения 1
Работно налягане ...............Bar
Номинална мощност 40 кWh,
Bид, място, брой изводи и брой замерни съоръжения:
Точка на присъединяване; граница на собственост:

8. Данни за присъединяването

Срок за присъединяване:
Срокът за присъединяване е ............. дни след изпълнение от страна
на потребителя на условията по т. 6 и при условие че
Газоразпределителното дружество притежава валидно разрешение за
разкопаване на мрежата. Срокът за въвеждане в експлоатация на
съоръженията на потребителя е:

9. Санкции:

/9.1/. При просрочване на сроковете за въвеждане в експлоатация на съоръженията по чл. 8, с повече от 60 /шестдесет/ календарни дни
неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % на ден от пълната стойност на направените до
момента от изправната страна разходи във връзка с изпълнението на настоящия договор, но не повече от 10 /десет/ % от същата стойност.
/9.2/. При просрочване на сроковете по чл. 8, с повече от 60 /шестдесет/ календарни дни Потребителят губи право върху платената такса за
присъединяване съгласно чл. 5.
/9.3/. При просрочване на сроковете по чл.8, с повече от 60 /шестдесет/ календарни дни Газоразпределителното предприятие е длъжно да
възстанови на Потребителя платената такса за присъединяване съгласно чл. 8.
/9.4/. При отказ на Потребителя да сключи договор за доставка на природен газ, същият заплаща на Газоразпределителното предприятие
направените разходи по проектиране и изграждане на отклонението за присъединяване от основния разпределителен газопровод до границата
на собственост на Потребителя.



/9.5/. Потребителя носи отговорност за вреди, причинени на Газоразпределителното предприятие от неизправност или необезопасяване на
собствените му съоръжения.

10. Изпълнение на договора

Договорът се счита за изпълнен, след подписан констативен протокол между страните.
Произтичащите енергийни спестявания, от изпълнените дейности по присъединяване към газоразпределителната мрежа на Дружеството и
приложените в тази връзка ЕСМ, се считат/служат за изпълнение на задълженията на „Ситигаз България“ ЕАД определени съгласно Закон за
енергийна ефективност (ЗЕЕ).

11. Цени и начин на плащане:

Потребителят заплаща на Газоразпределителното предприятие такса за присъединяване, утвърдена от Комисията за енергийно и водно
регулиране и такса за съгласуване в рамките на 5 дни след подписване на настоящия договор.
/11.1/. Такса за присъединяване: 624.00 лева с ДДС
/11.2/. Такса за съгласуване съгласно ценоразпис за допълнителни услуги на Ситигаз България ЕАД

12. Заключителни условия:

/12.1/. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
/12.2/. Всяко изменение и допълнение на договора е валидно в писмена форма, подписана от двете страни.За Газоразпределителното предприятие: За Потребителя:

д-р инж. Александър Драгос Кожухаров   

Подпис: ______________________________ Подпис: ______________________________


