ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА СТОПАНСКИ НУЖДИ

Днес, ........................... година в гр.Елин Пелин, между:
1.“ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД, в качесвтото му на лицензиант
за дейностите “разпределение на природен газ” съгласно лицензия № Л-393-08/17.09.2012 г. и
“снабдяване с природен газ от краен снабдител” съгласно лицензия № Л-393-12/17.09.2012 г. и
двете издадени от КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ за срок от 35 г. на
обособената територия на Община Елин Пелин, вписано в Търговския регистър с ЕИК
175005806, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, област София, бул. „София”
№13, ет.4, представлявано от инж. Иван Маринов Кокалов в качеството му на Управител,
наричано за краткост “ДОСТАВЧИК”
и
2. ………………………..............................…………., ЕИК ..................................................., със седалище и
адрес
гр./с. ........................................................, Област ...................................................., ул.
......................................................................... № ............, вх. ..........., ет. ........, представлявано от
........................................................................ в качеството му/й на ............................................................,
наричано за краткост “КЛИЕНТ”,
наричани поотделно “страна/страната” и заедно “страни/страните”,
се сключи настоящият Договор за доставка на природен газ (за краткост “Договор”) на следните
обекти на Купувача:
1.
2.
3.

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

I. ДЕФИНИЦИИ
В настоящия Договор, изброените по-долу дефиниции, имат следното значение:
1.1. Обществен доставчик („Булгаргаз“ ЕАД)- енергийно предприятие, лицензирано за
дейността обществено снабдяване с природен газ.
1.2.
Комбиниран оператор („Булгартрансгаз“ ЕАД) - енергийно предприятие,
лицензирано за поне две от дейностите пренос на природен газ, разпределение на природен
газ и съхранение на природен газ;
1.3. Краен снабдител („Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД) - енергийно
предприятие, лицензирано за дейностите снабдяване с природен газ от краен снабдител и
разпределение на природен газ ;
1.4. Клиент - лице, което купува природен газ и е страна по Договора за доставка на
природен газ, сключен с Доставчика;
1.5. Бар - мерна единица за налягане, равняваща се на 100,000 Ра:
1.6. Пункт за предаване-приемане (ГРЗП)— Входен или изходен пункт на
газоразпределителната мрежа, собственост на Доставчика, в който се извършва предаването,
регулирането и измерването на доставяния газ, за нуждите на Клиента.
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1.7.
Газоразпределителна мрежа - система от газопроводи със средно и ниско
налягане и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за доставка и
разпределение на природен газ до изхода на газорегулиращият и измервателен пункт (ГРЗП), с
която се осъществяват услугите „снабдяване с природен газ от краен снабдител" и
„разпределение на природен газ“;
1.8. Налягане на газа - разликата между абсолютното налягане в газопровода и
атмосферното налягане. Налягането се измерва в бар;
1.9. Нормален кубически метър или НмЗ - означава количество сух газ, което при
температура 20⁰С и абсолютно налягане 1.01325 бара, заема обем 1 мЗ (един кубичен метър);
1.10. Природен газ или газ - означава смес от въглеводороди от метановия хомоложен
ред, състояща се главно от метан и негорими газове в газообразно състояние, извличана от
недрата па земната кора в естествен вид или заедно с течните въглеводороди и обработена за
транспортиране през газопровод;
1.11. Денонощие или ден - период от време от 24 последователни часа от 08:00 часа
на всеки календарен ден до 08:00 часа на следваия календарен ден;
1.12. Месец - период от време, започващ в 08:00 часа на първия ден от даден
календарен месец и приключващ в 08:00 часа на първия ден от следващия календарен месец;
1.13. Тримесечие - тримесечен период от време, започващ от 08:00 часа на първия ден
от месеците януари, април, юли и октомври съответно до 08:00 часа на първия ден на месеците
април, юли, октомври и януари;
1.14. Година - период от време, започващ в 08:00 часа на първия ден от дадена
календарна година и приключващ в 08:00 часа на първия ден от следващата календарна
година.
II.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
2.1. Доставчикът доставя на Клиента природен газ, срещу задължението на Клиента да
приема и заплаща природния газ по реда и при условията на този Договор.
III.СРОК НА ДОГОВОРА
3.1. Настоящият договор влиза в сила, считано от 08,00 часа на 01 януари 2016 г. и е със
срок на действие до 08,00 часа на 01 януари 2019 г.
IV.ГОДИШНА ПРОГРАМА
4.1. Годишната програма (Приложение №1) съдържа следните характеристики на
доставката на природен газ, договорена между страните за съответната година:
 количествата, които ще се доставят през всяко от тримесечията, в т.ч. по месеци;
 брой на дните във всеки месец, в които клиентът ще приема доставяния газ;
 дневно договорено количество (ДДК) за всеки месец в хиляди кубични метри на ден и в
МWh/ден, изчислено в съответствие с т.7.1;
 пунктове за предаване-приемане;
 работно налягане в Пункта за предаване-приемане;
 дневно договорено количество за всеки пункт на предаване-приемане (ДДКППП).
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4.2. Годишната програма се съгласува между страните в срок както следва:
За първата година на доставка - при подписване на настоящия договор
За следващите години на доставка —до 31юли на предходната година
V. МИНИМАЛНИ ГОДИШНИ КОЛИЧЕСТВА

5.1. Минималното годишно количество (МГК), което клиентът е длъжен да приеме за
годината на доставка се изчислява както следва:
МГК= 0.8 х ГДК – Ф
където:
ГДК (годишно договорено количество)- сумата на количествата заявени по т.4.1. за всеки
месец от годината;
Ф - сумата от всички количества газ, които през съответната година на доставка:
 не са доставени от Доставчика и/или неприети от Клиента, поради непреодолима сила;
 клиентът е отказал да приеме, поради несъответствие с договорените качествени
показатели;
5.2. В случай, че през годината на доставка Клиентът приеме количество по малко от МГК,
съгласно месечните актове по т.10.7, за съответната година на доставка, заплаща на Доставчика
50% от стойността на неприетото количество, по среднопретеглена цена, изчислена за
дванадесетте месеца на съответната година на доставка.
5.3. Клиентът има право да заяви и приеме платените частично количества по т. 5.2. в
следващите 24 (двадесет и четири) месеца, по предложен от него График (Приложение №6).
5.4. Графикът по т.5.3. е задължителен за Доставчика, ако е изпратен от Клиента не покъсно от 55 дни преди посоченото от Клиента начало на доставките.
5.5. Доставката на количества природен газ по Графика по т.5.3. се изпълнява от страните
приоритетно спрямо количествата договорени по Годишната програма.
5.6. В случай, че Клиентът не е приел изцяло или частично количества газ, доставени по
Графика по т.5.3., същият не може да промени сроковете на тяхното приемане и задълженията
на Доставчика по графика ще се считат за изпълнени.
5.7. Клиентът доплаща останалите 50% от количествата по т.5.3, по действащата цена на
природния газ през съответния месец на доставка.
VI.СЕЗОННА НЕРАВНОМЕРНОСТ НА ДОСТАВКАТА
6.1. Сезонната неравномерпост на доставките се определя чрез коефициент за
неравномерност (КН) както следва:
КН = Ул/Уз
където:
Ул - сума на заявените количества по т. 4.1. за месеците от април до септември;
Уз - сума на заявените количества по т. 4.1. за месеците от януари до март и от октомври до
декември.
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6.2. Страните приемат, че доставка, чийто коефициент на неравномерност е по-малък от
0.6, се счита за неравномерна, а в останалите случаи се счита за равномерна.
VII. ДОГОВОРЕНИ МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ КОЛИЧЕСТВА ГАЗ
7.1. Дневното договорено количество (ДДК) се определя като месечното количество газ
по т.4.1 се раздели на броя на дните в съответния месец, в който клиентът ще приема
доставения газ, освен в случаите по т.8.2.1 и т. 8.2.2.
7.2. Доставчикът не е длъжен да осигурява на Клиента количество газ, което надвишава
ДДК.
7.3. За приетото месечно количество газ над 105 % от заявеното през съответния месец на
доставка, Клиентът заплаща на Доставчика допълнително 10% от цената на газа в месеца на
приемане.
7.4. За неприетото месечно количество газ повече от 20 % от заявеното през съответния
месец на доставка, Клиентът заплаща на Доставчика допълнително 10 % от цената на газа в
месеца на приемане.
7.5. Сумите, дължими от Клиента по т.7.3 и т. 7.4 , изчислени на база на Месечния акт, се
заплащат по реда и при условията на т. 11.3. и т. 11.4 от настоящия договор. Настоящата клауза
ще се прилага след изтичане па З(три) месеца, считано от датата на влизане в сила на
настоящия договор, като отложеното действие за заплащане на дължимите суми е еднократно
и само за периода на първата година на доставка.
VIII.ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕСЕЧНИТЕ И ДНЕВНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ГАЗ
8.1. Доставчикът осигурява на Клиента количествата природен газ, съгласувани с Годишната
програма, в случай че месечните и дневните количества газ не са изменени по реда на т. 8.2.
8.2. Клиентът може да предлага изменение на месечните и дневните количества газ, както
следва:
8.2.1. В срок до 60 (шестдесет) дни преди началото на следващото тримесечие, Клиентът
може да уведоми писмено Доставчика за количествата газ, които ще приеме през всеки един
от месеците, като изпрати предложение за изменение на месечни количества (Приложение
№2). В Приложение №2 Клиентът посочва дните, в които няма да приема природен газ,
съгласно броя на дните, посочени в Годишната програма по т.4.1.
За дните, в които Клиентът е посочил, че няма да приема природен газ, ДДК е равно на
нула.
В случай, че Клиентът не е изпратил Приложение №2 или броят на дните, посочени в него,
в които няма да приема природен газ, не съответстват на броя на дните, посочени в
Приложение №1, се счита, че ДДК за всеки от дните на съответния месец се определя като
количеството, договорено за месеца се раздели на броя на календарните дни в съответния
месец
Доставчикът приема изцяло/частично или не приема предлаганото изменение до 20
(двадесет) дни преди началото на тримесечието.
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8.2.2. В срок до 10:00 часа в деня, предхождащ деня на доставка, Клиентът може да
уведоми писмено Доставчика за количеството газ, което ще приеме в деня на доставка, като
изпрати предложение за изменение на дневните количества (Приложение №3).
Доставчикът приема изцяло/частично или не приема предложеното изменение. Приетото
от Доставчика изменение се счита за ДДК.
8.3. Приетото от Доставчика изцяло или частично изменение е задължително за страните.
8.4.Информацията по т. 8.2.1. и т. 8.2.2. се разменя между страните чрез електронна поща
между страните, за което Доставчикът предоставя мейл адрес: gass_elinpelin@abv.bg.
В случай на временна неработоспособност на електронната поща, информацията по т.
8.2.1. и т. 8.2.2. ще се разменя между страните чрез попълване на Приложения №2 и №3,
изпращано по факс на телефон 072 560 215.
8.5.Доставчикът може да не приеме предложението на Клиента за изменение, което:
 е над ДДК;
 е под 95 % от ДДК договорена равномерна доставка;
 е под 70 % от ДДК договорена неравномерна доставка;
 не може да бъде изпълнено по технологични причини.
IX. КАЧЕСТВО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
9.1. Доставчикът доставя на Клиента природен газ с качествени показатели, съгласно
Средномесечен сертификат за качествени показатели на природния газ, издаден от
Обществения доствачик (www.bulgargaz.bg).
X. ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ
10.1. Предаването на природния газ от Доставчика и приемането му от Клиента се
извършва в Пункта за предаване-приемане.
10.2. Измерването на доставения природен газ, се осъществява чрез средства за
търговско измерване, монтирани в Пункта за предаване-приемане.
10.3. Рискът от случайно погиване или влошаване на качествените показатели на
природния газ, преминава от Доставчика към Клиента в Пункта за предаване-приемане, след
отчитането му от средствата за търговско измерване.
10.4. Количествата природен газ, измерени от средствата за търговско измерване, са
задължителни за страните.
10.5. В случаите на неизправни или по други причини неработещи средства за
търговско измерване на доставените количества природен газ, същите се определят от
Доставчика в съответствие с условията на действащите Общи условия към Договора за доставка
на природен газ.
10.6. Клиентът има право чрез Доставчика, да изисква проверка на уредите за
търговско измерване. Ако при проверката се установи грешка на средствата за измерване в
границите на допустимата, определена от стандарта и декларирана от производителя,
разходите по проверката се поемат от Клиента, а в противен случай - от Доставчика.
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10.7. Количеството природен газ, доставено на Клиента през всеки от дните на
съответния месец, се отразява в Месечния акт, съдържащ информация за задълженията на
Доставчика за доставка и задълженията на Клиента за приемане на природен газ (Приложение
№5).
10.8. Доставчикът съставя и подписва Месечния акт по т. 10.7. и го изпраща по
електронна поща на Клиента. Клиентът връща на Доставчика подписания от него Месечен акт
до края на същия работен ден, в случай че акта му е изпратен до 12,00 часа. Месечен акт, който
е изпратен от доставчика след 12,00 часа се връща подписан от Клиента до 12,00 часа в деня,
следващ деня на изпращането му.
В случай, че Доставчикът не получи, подписания от Клиента Месечен акт, в посочения
срок и по посочения начин, едностранно подписаният от Доставчика Месечен акт се счита за
валиден.
В случай, че Клиентът не е предоставил електронен адрес за изпращане на Месечния
акт, то едностранно подписаният от Доставчика Месечен акт се счита за валиден.
XI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
11.1.
Стойността на доставения природен газ, се заплаща от Клиента по цени,
определени в съответствие с действащите нормативни актове и условията на Договора. Цената
на природния газ е определена в лева за 1 Мегаватчас (МвЧ) или 1000 нормални кубически
метра(нмЗ)
11.2. Клиентът заплаща стойността на договорените количества природен газ по един
от начините, посочени в т. 11.3. или 11.4.
11.3. Заплащане след месеца на доставка
11.3.1. Настоящият начин на плащане се прилага за потребители със заявена годишна
консумация до 50 000 н.куб.м. природен газ.
11.3.2. В срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца на доставка, въз основа на
издаден месечен акт, Доставчикът издава и изпраща на Клиента фактура за реално
консумираното от него количество природен газ и дължим акциз по електронна поща или факс
и/или с писмо.
11.3.3. Стойността на фактурираните количества природен газ за месеца на доставка се
заплаща от Клиента в срок до 20-то число на месеца, следващ месеца на доставка по банков
път и/или в брой на каса в офиса на Доставчика.
11.3.4. В случай, че фактурираните количества природен газ не са платени в
предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер на Основния
лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 пункта, изчислена на
база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката се начислява от деня,
следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на окончателното й
изплащане, включително.
11.3.5. В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането се извършва
в първият следващ срока работен ден. За дата на извършване на плащанията се приема датата
на заверяване на банковата сметка на Доставчика и/или постъпване на дължимите суми в
касата на Доставчика.
11.3.6. Когато в платежното нареждане е посочена конкретна фактура, с получения
превод се погасява първо главницата по тази фактура или дебитно известие, след това се
намалява размера на неустойката. При плащане в брой на каса в офиса на Доставчика, когато
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Клиента посочва фактурата, по която плаща се погасява първо главницата по тази фактура, след
това се намалява размера на неустойката.
11.3.7. Когато в платежното нареждане не е посочена конкретна фактура, погасяването
на задълженията на Клиента се извършва по реда на т.11.3.6. При плащане в брой на каса в
офиса на Доставчика, когато Клиента не е посочил конкретна фактура, погасяването на
задълженията на Клиента се извършва по реда т.11.3.6.
11.3.8. При поискване от страна на Доставчика, Клиента се задължи да учреди в негова
полза банкова гаранция, отговряща на изискванията, посочени в т.11.6.
11.4. Плащане през месеца на доставка
11.4.1. Настоящият начин на плащане се прилага за потребители със заявена годишна
консумация над 50 000 н.куб.м. природен газ.
11.4.2. Доставчикът издава фактура на Клиента на база 50 % от договорените
количества природен газ за съответния месец на доставка и до 7-мо число на месеца я изпраща
на Клиента по електронна поща или факс и с писмо. Клиентът заплаща стойността по фактурата
до 12-то число на съответния месец на доставка.
11.4.3. В срок до 7-мо число на месеца, следващ месеца на доставка, въз основа на
издаден месечен акт за изтеклия месец, Доставчикът издава и изпраща на Клиента фактура за
реално консумираното от него количество природен газ и дължим акциз по електронна поща
или факс и/или с писмо. Стойността по издадената фактура се заплаща от Клиента в срок до 20то число на месеца, следващ месеца на доставка.
В случай, че е издадено кредитно известие към определени фактури, по които Клиентът
е направил плащане, с надплатената сума се намалява стойността по следващи фактури, която
Клиентът предстои да заплати, при условие че същият няма просрочени задължения за
плащане.
11.4.4. В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането се извършва
в първият следващ срока работен ден.. За дата на извършване на плащанията се приема датата
на заверяване на банковата сметка на Доставчика и/или постъпване на дължимите суми в
касата на Доставчика.
11.4.5.В случай, фактурираните количества природен газ не са платени в предвидените
за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер на Основния лихвен
процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 пункта, изчислена на база 360
дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката се начислява от деня, следващ
деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на окончателното й изплащане,
включително.
11.4.6. Когато в платежното нареждане е посочена конкретна фактура, с получения
превод се погасява първо главницата по тази фактура или дебитно известие, след това се
намалява размера на неустойката. При плащане в брой на каса в офиса на Доставчика, когато
Клиента посочва фактурата, по която плаща се погасява първо главницата по тази фактура, след
това се намалява размера на неустойката.
11.4.7. Когато в платежното нареждане не е посочена конкретна фактура, погасяването
на задълженията на Клиента се извършва по реда на т.11.4.6. При плащане в брой на каса в
офиса на Доставчика, когато Клиента не е посочил конкретна фактура, погасяването на
задълженията на Клиента се извършва по реда т.11.4.6.
11.5. Плащане за неприети минимални годишни количества
11.5.1. В срок до 25 (двадесет и пети) януари на годината, следваща отчетната
Доставчикът издава и изпраща на Клиента фактура за задълженията по т.5.2.
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11.5.2. Стойността на фактурата по т. 11.5.1. се заплаща от Клиента чрез банков превод
по банкова сметка на Доставчика в срок до 31 (тридесет и първи) януари на годината, следваща
отчетната.
11.5.3. Доставчикът издава и изпраща на Клиента фактура за задълженията по т.5.7., по
реда и при условията на настоящия договор, като заплащането се извършва съгласно Раздел XI
от настоящия договор.
11.6. Банкова гаранция:
11.6.1. При отправено от Доставчика писмено искане за откриване на банкова гаранция,
Купувачът се задължава да открие и предостави такава в полза на Доставчика в срок до 3 (три)
работни дни преди началото на съответния месец на доставка със срок на валидност 13
(тринадесет) месеца.
11.6.2. Банковата гаранция не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период
на доставка, като сумата посочена в същата следва да покрива стойността на най-голямата
месечна доставка на газ в съответствие с Годишната програма, определена по действащата
цена с ДДС към момента на издаване на банковата гаранция и завишена с 10 % (десет
процента).
11.6.3. Гаранцията трябва да бъде револвираща, безусловна, неотменима, с
възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на
банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок от 5(пет) работни дни при първо
писмено искане от страна на Доставчика, в случай че Клиентът не е изплатил дължимите суми,
в това число неустойки и обезщетения в съответствие с определеното в Договора.
11.6.4. При усвояване на банковата гаранция изцяло или на части, Клиентът се
задължава да представи нова банкова гаранция при условията на т. 11.6.1, т.11.6.2. и т.11.6.3 в
срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на усвояването й.
11.6.5. Разходите по откриването на банковата гаранция, по нейното подновяване и по
евентуалното й усвояване са за сметка на Клиента.
11.6.6. В случай, че банковата гаранция не бъде открита в срока по т. 11.6.1,
Доставчикът може да откаже да изпълнява задълженията си за доставка по Договора. В този
случай Доставчикът не носи никаква отговорност и се освобождава от такава за причинени
щети и/или пропуснати ползи от страна на Клиента.
ХII. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
12.1.
При забава в плащането на дължима сума или непредставяне на банкова
гаранция при условията на настоящия Договор, Доставчикът има право да:
а) ограничи или да преустанови доставката на природен газ до Пункта на приеманепредаване. В този случай таксите начислени от Доставчика за ограничаване или за
преустановяване на доставката на природен газ са за сметка на Клиента.
б) отправи искане до Клиента сам да ограничи потреблението на природен газ до
определени от Доставчика параметри или да преустанови потреблението на природен газ. В
случай, че същият не спази това ограничение или не преустанови потреблението, заплаща на
Доставчика за надвзетото количество допълнително 20% от действащата по т.11.1. цена през
месеца на доставка.
12.2. За предприемане на мерките по т.12.1. Доставчикът уведомява Клиента наймалко 48 (четиридесет и осем) часа преди датата на въвеждането им.
12.3. В случай по т.12.1. бук. а) Доставчикът възстановява доставката на природен газ в
срок до 1(един) работен ден, след заплащане на дължимите суми и начислените такси.
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12.4. В случай по т.12.1. бук. б) Клиентът се задължава, при поискване, да осигури
достъп на представители на Доставчика до съоръженията, чрез които може да бъде
ограничено или преустановено потреблението. Достъпът се осигурява с цел упражняване на
визуален контрол на средствата за измерване, поставяне на пломби и/или други защитни
знаци на елементите от съоръженията, чрез които е ограничено или преустановено
потреблението.
12.5. Доставчикът не носи отговорност пред Клиента, за недоставените количества
природен газ вследствие на:
 ограничаване или преустановяване доставките на природен газ, поради каквито и да е
обстоятелства, настъпили извън територията на Република България;
 непреодолима сила (форс мажор);
 въведен ограничителен режим.
 временно ограничаване или прекъсване на снабдяването с природен газ поради
каквито и да е причини от страна на Комбинирания оператор или Обществения
доставчик.
12.6.
В срок до 15 (петнадесет) дни след получаване на искане от страна на
Доставчика, Клиентът предоставя информация за работа при въвеждане па ограничителен
режим, временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ, съгласно
Приложение №7.
XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
13.1.
Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от
извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, например като: пожар, взрив,
природни бедствия като наводнения, земетресения, бури, урагани и други подобни,
производствени аварии, граждански безредици, бунтове, война, терористични действия,
блокади, ембарго, въстания, стачки и други, които са причина за пълно или частично
неизпълнение на договорните задължения на някоя от страните.
13.2. Когато неизпълнението на настоящия договор е следствие на непреодолима сила
(форс мажор) страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на
договорните си задължения, с изключение на задълженията за плащане на суми, чийто падеж
е настъпил преди възникване на непреодолимото събитие.
13.3.
Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на
свързаните с тях насрещни задължения се спира. Съответните срокове за изпълнение се
удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.
13.4. Страната, за която е налице невъзможност за изпълнение на задълженията й по
Договора поради непреодолима сила, е длъжна във възможно най-кратък срок, да уведоми
писмено другата страна за началото и очаквания край на действие на съответното
обстоятелство с характер на непреодолима сила, което е причина за неизпълнението на
съответните договорни задължения. При неуведомяване се дължи обезщетение за
настъпилите от това вреди.
13.5. При условие, че непреодолимата сила трае повече от 10 дни, страните ще
проведат преговори, за определяне на условията, при които ще продължи действието на
Договора.
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XIV.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
14.1. Договорът се прекратява:
а) с изтичане срока му на действие;
б) по взаимно съгласие на страните;
в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай
изправната страна отправя писмена покана до неизправната страна, да изпълни задълженията
си в подходящ за това срок, като предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще
счита Договора за прекратен. Прекратяването има действие занапред.
14.2. Клиентът има право с едностранно тримесечно писмено предизвестие, да
прекрати Договора, в случай че е изпълнил всички свои задължения по настоящия договор.
14.3. Клиентът има право да прекрати Договора едностранно с едномесечно писмено
предизвестие, в случай че не е съгласен с новите условия, предложени от Доставчика по т. 15.1.
В случай, че Клиентът не упражни това свое право по предвидения ред и не подпише
Допълнително споразумение, регламентиращо новите условия за доставка на природен газ,
съгласно т. 15.1, Доставчикът има право да прекрати договора, считано от датата, следваща
тази, на която изтича срока на едномесечното писмено предизвестие по настоящата клауза.
14.4. Доставчикът има право да прекрати Договора с двуседмично писмено
предизвестие, при условие че Клиентът е забавил плащането на дължима сума повече от 15
( петнадесет) дни.
14.5. След прекратяване действието па Договора, клаузите му ще се прилагат до
окончателно изпълнение на всички задължения на страните, както и до окончателното
решаване на всички спорове и разногласия между страните, възникнали през периода на
неговото действие.
XV.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
15.1. Доставчикът може да предложи изменения в условията на договора, ако те са
обусловени от промяна в условията за закупуване и/или пренос на природен газ и/или
изменения в действащата нормативна уредба. В този случай Доставчикът уведомява писмено
Клиента за новите условия по Договора. Уведомлението се изпраща не по-късно от 30
(тридесет) дни, преди датата, от която ще се прилагат новите условия по Договора.
15.2. Всички спорове, възникнали при изпълнението на Договора, включително тези,
породени 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, страните решават чрез преговори. При невъзможност
за разрешаване на споровете чрез преговори, те подлежат на разглеждане и решаване от
съответния компетентен съд.
15.3. Страните са длъжни в срок до 10 (десет) дни от промяна на данните, описани в
Приложения № 8 и № 9, да се уведомят писмено, както и да предоставят копия от съответните
документи, удостоверяващи промяната, ако такива са необходими.
15.4. Всяка една от страните се задължава до 5 (пет) дни от датата на откриване на
производство за приватизация, за откриване на производство по несъстоятелност, за
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обявяването в несъстоятелност или ликвидация, да уведоми писмено другата страна за
съответното производство. При неизпълнение на това си задължение, всяка от страните носи
отговорност за претърпените от другата страна вреди и пропуснати ползи, в това число и за
изплатени такси и разноски, вследствие на пропуснати административни или съдебни срокове.
15.5. В случай, че между страните има подписано Споразумение за разсрочване на
задълженията на Клиента по прекратен предходен договор за доставка на природен газ с
Доставчика, Споразумението остава в сила, до окончателното изпълнение на задълженията на
Клиента по Споразумението.
15.6. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство в Република България.
Настоящият Договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
Неразделна част от Договора са:
1. Приложение № 1 - Годишна програма;
2. Приложение № 2 - Предложение за изменение на месечните количества;
3. Приложение № 3 - Предложение за изменение на дневните количества;
4. Приложеш1е № 4 - Протокол за разпределение;
5. Приложение № 5 - Месечен акт;
6. Приложение № 6 - График за доставка на авансово заплатени количества газ т.5.2;
7. Приложеине №7 – Информация за работа при въвеждане на ограничителен режим,
прекъсване или ограничване снабдяването с природен газ;
8. Приложение № 8 - Данни за Клиента;
9. Приложенне № 9 — Данни за Доставчика.

ДОСТАВЧИК:

КЛИЕНТ:
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