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"Аресl,аз" ЕА!, със се.lалиlllе и адрdJ на \ Ill]авление r р.С'офия- 1,-l."Аltабин" J\ЪЗ6, ет,.2

и аJрес за корссIIонденциJl: l,p.BapHa. лзr."I_{ар СиьIеон I" Л925, ЕИК 8 l3 l0l8l5.
представ,IяваIlо оl,/{аrrие.-rе Ромаllезtо. в Kiltlec,1,1}<;,|,o \Iy на Изтtъ,,lttите;lеtl лиректор, наричаIlо
за краlNосI, "ДОСТАВЧИК" о,г слltа cTpalia и оl,лр\,га

Шl,пrенски Универсиr,ет ..ЕIlискоll Констанr,ин Ilреславски"
( нOullсIlйJанuе )

ЕИК 000934863; ИН по llC Лt I]G000934863
седа-rипIе п ддрес ша чrIрав,ttение:гр. Шчмен, 1,;l. ,,Унлrверси,геr,скао'Ml l5
те.п: 05{ 830 350 e-mail
Прелставля Balltl от: проф.д.ист.н. Георги Ве; lKtlB Колев
ЕГII:........... ,.......; алрес:...................
Чрсз пынr)}t()щl|IIIiа crl:...............
EГн....................;адрес:...................
trb.ltнouoцlнo N............. ........t........,
кчаси(lициран() кат() стOпаltски лt,lтtrrебител, lli.|ри(lillI() за краткост "КУПУВАЧ" се скJIO.Iи
IIаст()ящия доtовор за доставка }Ia прирOдеil гtlз Ila обект на КУПУlJАЧА. нахtlдящ се в
l,p. i (lбрич. ;к.к /{оброr,ица Лql2.
tlрс;lс,|,ав"]яваlц: а/(\lI{нистрат}lвна cl,pa.la на IIIY KL]-lcri - l|tlбрич

l. прЕдмЕт нА договоl,.д

tIл. l. ДОСТАВЧИКЪТ сс за.,tължава .la .,lос,I,авя на КУПУВАЧА tIриролен газ в

},l}l l l иNIа-цни годиш t l и ко.lичества .f () говорени съглас I I() :

l. Спеrlи(lикаtlия Llъ;тгосlrо.ltlа./ за N{ини\rа_,Iн() ко-l}ltlсстR() приролен газ доставяно от

Д()СТАВЧИКА Приложение I;

2. Спецификаtlия /годиttllrа/ за лоставка lta миlJиl\4ilлllи к()личества пl)ир()лсн газ от

ДОСТАВЧИКА I lри:tожение II;

З. Спецификация /реална/ за доставка I{a реа,ltlи коjlичес,ttsа прироJен газ от

ДОСТАВЧИКА ПриложениеIIR:
на обект: админис,граl,ивна сграла на ШУ KO;le,K - /[обрич.

L[л.2. К}ТIУВАIIЪТ се задължава да присма l{ запJаща коlIс},мираllия природен газ.
tIл. 3. Характеристикитс lta Ilамиращитс се в сксп"l()аlтilция \{онтираll].l мощности

работеulи с tlрирo,I(сн I,аз къNI 3l лекелrври на 1,екуlllа,га KaJ|cH.IlapHa година сс ]lоI,оварят в

При;rоrкенис [II.

Чл. 4. Спецtt<|lrlкашl.itlте п() tIл. l и .Lп. 3 са llера,]де.цIIа LIttcT ()т llастояшлш Jогово}r ll се
актуаJlIзират It п()дпttсват от cTpalll,ITe ежегOдlltl Jo 1_5 авг\ст Il1l г().]ljllата, предхождаща тазIl
на I Iо,l,рсб-rенt.lс,l,о.

II. СРОКОВЕ И КАЧЕСТВО

Чл. 5. i l / I {ачаlото на ,,lосl авките на прир..Itсн l,аз п., ,l ()зи ,,l()l ol]op " /.Q..Qf.'M , .

lлitта/

i2l Д()сТ.{ВЧИкъТ заItоllва jlосl,аRкиlс. atttl в l() ;лесс,t,l' ,:tнcl}eн cl]oк llре/,lи :laTaT,a llo
lll)едходllата zuIиllся КУПУВАtIЪТ rrредс,l,ави завсрени коIlия (),г Ак'г обр.lб и I)азрешение

за IIоJIзtsаlIе }la l,азOвиге съор,ьrкеtIия изl,ралсIIи (),I, llel,() B.,lBopllirla }Iy LlacT, Ilal)OltaT,a I_IeHTpiula

и l] b],pelIl ни rе инс,га" lации.
Чл. б. Д()СТАВЧИКЪТ Jостilвя. а КУПУВАrIЪТ п().-]),чава природния газ в

коJlиЧесТВа и срОкоВе,;1оГоВор€ни В лt]усl'ранн() I|(],;lltисани'l'е ('llеltификации,
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Чл. 7. ДОСТДВЧИКЪТ сс задъ_ц)r'ава да ()сиг}тява пOдаването на прир()ден га] с

JоговореItото I{аJягаltе при },с.ц()Rис. ,le КУПУtsАЧЪТ не прсвишава максиNlалIlаТа часоВа

конс\,мация през зи\lнl,tя и .lcl,cH сезон за съоl,встната голина. c,bl-Iacнo Спеtlификаuия
При;rtrжение II.

LIл. 8. За хишtи.tеския състаtв и KalIecTBaTa Ila природния газ д()ставен за иЗТеК..IИЯ NlеСеЦ.

ДОСТАtsЧИКЪТ предоставя при поисквtlllе llil КУПУtsАЧА копие от серти(lиката }la

обtllсствения Jос,|,авчик - ''Б1;lгapr аз" ЕА/{- Со(lия.

IIL прЕл,\l}лнЕ и приЕмлнЕ. риск

fIл. 9. Прсдаваttсто и Ilpиcrtaнe,I,o lla llриролния I,аз о,г ДОСТАВЧИКА lta

КУПУВАЧА се извт,рrпва на грillI}tllата на собствеrtостта на КУПУВАЧА.
tl.ц.l0. / l/ Изrrерваtlс 1,o lla :-tocl,aвc|lll;l llриl]оден газ се извършва чрсз \реди за

изýrеl)ване (разхоJоrtсlrи ll сJскт|)оIIни коректоlrи). собствеtlост на ДОСТАВЧИКА,
Nrонтирани на I,раниItата на собс,гвенr_lст на КУlIУВАЧА. llроверени и \lаркирани о'Г

.lиllснз1.Iранtt -пабораr,ории.
/2/ В слl,чаитс к()гато урсдитс за измеl]ваtlс са мсlIIтирани IIа l\lяст(). извыI п()с()чс}lото в

ui.lll и попаJат в собс,гвеностlа на КУПУВАЧА. ltосltелния I и Ilрисl\lа от ЩОСТАВЧИКА с

про-lокоJ. като се за,,Iь-Irкава.,tа I,tl оIlазtsа с t,ри)лiа,га на доб,ьр с,l,оtIанин и l(a уведо},Iява
ДоСТАВЧИКА,за ко IlcTaTI.Ipa I I I,I по в peJLI Il I{e из п}]а Bl l ocTll.

Ч"ц. |l./l/ Коли.tествата природен газ. tlтаIетени от измерватеJните }'реди на

ДОСТАВtIИКА. сс счl{тат за е.lинс,tвено ]\lepo:laBнl-{ tl задължиl,еJlни за .цвеl,е страни. При
евеIIгу-ална разJика ме;{(ду Te,tll локазания и cyNIaTa от показаIlиlIта на всички уреди на

потребителите, вклIt)tlенц на тазлt из}tервателI]а лиIIия. разJиката се разпределя между-' тези
потребители пpollopttltoнalнo на llрис,гия оl"гях Ilрироден газ- o,l,tteTeн от yреllите иI1. или с
ПО.'lПИСаН lvre}q]_\' l'ЯХ IlPOT'OKOjl За РаЗllРеJеJЯНе На РаЗJИКаТа В КО-:IИtlеС'ГВа'l'а.

12/ Гlри Jипсil tla коректор. за приве;клitllе lIa показанията lla ype;,Ia за търг()вск() }Iepelie

Kl,Nr стандартни vc, Iоl]ия. се изI IOj Iзl]а корекlIиоliеr t коефи t 1иенr,.
tILl. 12. /l1Риск,ьт 0т с-,l\.tайttо llоl,иваllе иJlи ),вреждаtlс lla качссl,ва,l,а lla tlриродния

газ, rIреNlинава оl,ДОСТАВЧИКА Kr,rl КУllУl}АЧА. след влизаIlеl,о l\l}, tla 1,ериторията на
Ilас.,lедния.

/2i В с;тr^Iаи lIa зап,ба tla приlх)дсII газ на тсриториrlта lta КУПУВАЧА преди !,реда за
измерване се съставя протоко.ц с ()цсlIка Ita щет.lта и се прLLцагат процедурите на ч-r.l4.

Ч.п. lJ. /l/ кУПУ'ВАIIЪТ чIIъJно\IоIIIава за свой lrрелставtlтел Михаил Гюров
iприсмчиtс/ по отчитаIIе и пrjдписваttс Мссечните актове за кOличествата природсl{ га.].

/2/ КУПУВАЧЪТ упълIIot!I()щава NIlIxaш"r Гrоров по KoIIcTaTLlpaHe tl,зправl{остта на

}реilите за изN,lерванс на lОСТ.\ВtlИК.q.. Cъttlt,1,I,o лllllе е Ko}lllcl,eнl,Ho за рабога с газови
инс,га,lации и с аlссt,иранtr ll0 "IIарс:бага за 1,сI,ройство и бсзоltасна ексlI-I0а,гацllя на
преllосIIи и разпределllтелItи газопрOвOдлt...''. КоttстатациJIта }rоже Ja се прави п0 всякtr
BpeI,1e на деноноtll,ис,го. н{_) ca\to в прис ьс1,1]ис,|,о на yll,b";lHoMOllieн lIl)с.lс,|,авиl,е,гl на

ДОСТАВЧИКА. За резул,tаl,и,lс о,I,конс,гаI,аllият,а се с,ьсl,авя IlpoTotto,Il. l1одписан оl,
прелставителите Ila Jвете cтpat lLl.

/3/ КУПУl}АЧЪТ 0сигчрява lra fiОСТАItЧИКА безпрепятствен Jост*ьп Jо уредите за
из\lсрване IIа приl)одltия газ. в с-lчtlаите llo Ч.lt.l0. u./2l , Пре.лставите_.rя на ДОСТАВЧИКА
се .Ilе],ити\{ира чрез llре;Iсl-авяIlе tta с.lп,;кебrlаl,а си карта. В cJtytln;i l{a непре:lоставянр на
;lосl-Lп. ДОС'ГАl}ЧИКЪТ има llpaI]o.,la на(IисJtи с,;t5,яtебна конс\,\,rация.

|lsl.L4./l/ В с.ltl,чаttтс. KoI,a,I() сс конс],а,Iира ltеизправ}lос-I l{a )редите за изrlерване при
КУПУВАtIА, ко,-lичсстватil п()д2lдсII и приет приl)оJен газ сс опрсJеJят lta база tta чilсовия

разхол на рабоl,сlll}l,гс с Itprlpo.-lcн l,аз мон,гt.lранt{ \tоtцности на КУlI}'ВАЧА, Ka-t,o за llе-цта се
съставя в З JHeBell cl)oк fвycTpaIlclI протокол.

l2l Незавлlси\{() от псри()]II{LIII}Iтс пр()всрки. IlаложýIlи tlT дсйстващатit II()рмативlIа

урелба, ДОСТАВIIИКЪТ N1o)lic .la изtsърultsа Ilроверки на llзмерва,гелни,l,е _чрс;{и l,o":lкoBa
чес'го, KojlKoT() cNlcl,Hc за неOбхо.tи\lо. KaI,() разхо.tиl,с llo IIpoBepKal,a са зd HeI,oBa сме-tка.
, /З/КУПУВАtIЪТ rtoiKe д!l }.l,Jисква псl всяко BpeIvIe лроверка lta измерRате,l1lия ypeJ от

не3ависима оторизирана изпитате.цIlа ;rабо1,1атrlрия. като разхо.]ите за извършваIIе tla тази
Ilpot]epкa са За смс'гка на !ОСТАВtIИКА. ако сс .,loкarкe. че }/ре.rlи,Iе са неточни и за сIlе,гка

;:.ýffir,m-',рý"](Ц'" (-тр,2огl9
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l4l llри tlесlбходиltост от pe\{olrт IIа \rредитс, }lазх()fите са l]а сметка IIа

ДОСТАtstlИКА. с и,JключеIIис }Ia слуtIаите Ila увре)фiдаIlс ()т cтpaнtl rra КУПУВАЧА.
Ч",l. l5. С,l,ранrr,ге се заjl,ь.rlжаtsаl, ,,la оal4рllря1, llt.lс,l,оянна ,l,с_rсфонна t]ръзка. за

\,ве.:lомяl]анс в с-l\,чаliге на из\rенснлlс l] коJlичссгваl,а на llо.,lаванttя/rtриспtания tIpllpo.Ieн r,аз

и при аварии. [lри ilтсъствие Ita такава връзка в г()реп()с()lIеIlите сJ)tlirи. tОСТДВЧИКЪТ
спира по.]аването IIа природен газ и tle носи отг()вOрIiост за вреди ll llечстойки за това.

Чл. 16. /l/ Ако гIри някоя о,t страните в,ьзникна,1, Ilричини. нсзависещи о,г нея, кои,l,о
водят до ()гра}IиLIаваIIе или спира||е по.]аванет() /приеrtаtlетil/ tla приро.lеI{ газ. тя е д-rъжна .fa
пl]е;\,прели пtl телеr|lсlна или по факса ;Iругата cTl)alra, ltaй-rtil-rKo 4 .laca преjtи
огран}1l|авансто иJt,l cl Iиранеl,о.

l2l Пllи бъlrзrr ава1,1ийttи си,t,1 ации и:ll-r (iоlrспrаrкоl)llи обсlоя,гс;tсtва. чие,lо llастъпва}lс
съответIlil'гil cTpalta IIe е NIогjIа Jla llреjlBиr(и llрелвариl,е-llIо. уRеjlо\,lяl]аtlеl,о се извърtIIва
сдllоврсI\,lсIlllо с llасl"ыlване на llp]ltlиllaTa за ()l,раlIичаtsiillс11) ll-пи сlIираllс,tо.

/3/ В слl'чаитс по пре.fх()дIlите аJиllси. когат() съответI{ата страIIа с и:tпъJниJа
задъJ]кението си;(а уRеl{сlrtи;tр!l-ата в тlосочен],1,1,е срокоRс.,гя не носи отговорнOс-r за вре,rlи
и r]роIlуснатt{ поJзLl.

Iv. цЕIIА

Чл. 17.11l l_{ellaTa. по която КУПУВАЧЪТ зап;rаща lra "ЩОСТАtsЧИКА KoJLItIecTBaTa
при}rодеll газ. се определя периодиl|нtl, в съ()тветствие с действащите в страIIата сlt|lичиа;lltи

регJаменI и за r(еЁrообразуване на llриро;lсн I аз.
i1,, I_{elraTa lla прироJIIия газ се образlва от следlI1.1те Ko}lпOtleIIT}t:
it) "д()ставIlа цеlIа" - }-гвърдеIIата и пуб;lикl,ваIlil цеlIа Ila прttродния газ зil опредеJеlI

перио.t llри Ilро.IlчDýба t,l,г обtrtесI,всния Joc,l,att(lllli на к1,1аtiниtс снаб,,1и,t,с,;lи на приро.lсн газ:
б)..rtсна за.]lосlъп и |lpcнoc на прир0,]lсн газ" - } lB,bp.:lL,Hala и ll_rб;ltK_rBaHa tleнa за

достъп и пllelloc през газопреrlосIlите \,|ре;liи. с<lбствеtlост lla ..lir,лгартраlrсгаз-' t.,Д/(.

в) "rцеlrа за разtIредеJеII}lе lla прироjtеtl газ' - \"|,вър.,{еl|аl,:t и ryбllик,ч,вана о-г

ДОСТАВЧИКА цсна за разпредсJlсние t{a tlрироJсtl t,a1] :ta съоl,вс1 ||аlа llоl,ребит,еJlска {,рупа и
подгруlIа за оrlрелеJlеII периол и

l,) "rteHa за снаб.lяване с llриро,-1ен t,а:з'' - ч,гвl,р.;(енаr-а tl llr,б"tикувана r{eHa о,г

ЛОСl'АВl{ИFiА за сttабдяваllс з2l съотвстI]ата пtlтребитслска гl)\ па и по.]група за опредеlен
период.

Чll. l8.,, l/ КУПУВАЧЪТ заI1,lаtIlа llcнal,a за съотвстнаr-а rtотрсбитеJtска група и

подгрупа. в кOят() п()пада. в ,taB1.1cиNtOcT ()т заяве]tитс прогlI(),tll}t г()дишIlи к()личсства
п}rI-rрOдеll га,J. според l lpп,-to;Ketttte lIR.

/2/ В с"rучай. llc llо-гребеноlо оl,КУПУВАtlА кt-1.1ttчt,с,lво Ilpllpo. lcн l,аз. HL'с,ьотвегсlt]а
нд лqrtреблtt,сJlсliаl,а l,р_чпа l.| llo,.t|,p}|la- ДОСТАВ[lI{КЪТ ]lзl],ьрlllt}а llрсtlзчисJtяltане на ,гез}l

колиtlества по цеtIата в ценовата гр\,па и подцrупа. в к()ят() реа-цIlо е п()паJ]tаJ.
/3/ За lrол1 чената rlo ац.2 разлика. ДOСТАВLII,IКЪТ 1-1з.lаt]а jlсбитно и"lи крсди,Iно

извесl,ие в tuесеца с.lс,цt]аlll l\recclla на \сl,аноt]яttанс на Ilро]\tяна-l,а. (],r,ойностr,а lIо.,lебитно,I,о

иЗВестие кУПУВАЧЪТ сле.]ва :la :]апJати rra ДоСТАltЧикА, в срок дtl 5-то tlис,lо на

следваlllия N,Iесец. Cr,c стойността по кредитIlотtl известие се lltll\Iа-lявtl cv\laтa Ira преДстояЩО

Irлащанс.
Ч.,l. l9. /l/ l{erraTa lla rlр}lро.-1ния газ е t.ltIpeлejlelra за l000 м' (хи.lrя;rа) IIорlчlа-цни

кr,бически \{е,|,ра и за KaLtecTBo сы,jIасно IIорматиRlrите изtlскваll}lя.
/2/lltlpпrarerl кrбичсски ýtc,l"bp Ilриродсll t^a:] oзllaLlitl]il коJlичсс,Iв() с},х l-аз, lioeTo ItРи

теr.lпеl)ат}l)а 20 гllадl,са по С и абсtlлtсlтttrl llалягаIIе 1.01j25 баlrа. засrtа обсшl едиtl куби,тески
Ntе'ПlР.

Чл. 20. Калоричllосттzl IIа природния газ сс опрсдсля ()т .]огово|)а с външе}l за ст}]аната

ДОСТДВЧИК в граrlишите 8000+/- l00 ки;rока-r()рии за Il()l)\tajlcil кубически метър.

Ч. IIЛЧИН IIА ПЛАЩАНЕ

Чл. 21.1|l кУПУВдЧЪТ заплаща на ДоСТдВЧикА ко-циаIествата природен газ

кои,го лоl,рсбява за с,ьответния Mecetl. какl,о сJlелва:

\}J.ъ Ф лдtВ_{Ч
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l2l Авансоьи плащания - опреf,е_,IеI{и на база минимаJIIото коJичестВо което

КУПУВДtIЪТ ше потtrlебява пl]сз съотвстния Ntесец. договореtlо по Спецификачия
/Приложение IIl и цената на прироilнrlя газ за с,ыllия Nlecell завишена с Д.ЦС. се ЗаIutащаТ:

l. първо мQ}клинно IlJlаtllане.;l,ьлж}lмо or, 1-во дtl 5-го ч}lсло на },lесеца в ра3мер на

50% от стойltсэстта:
2. второ \Iещ.]инно п.тIащаllе. дължи\rо от l5-To до 20-то'.tисл0 lla месеца В paз}Iep На

оставащите 507о or, сr,ойносr-га.
/3/ ЛОСТДВЧИКЪТ се задължава да издаде оригинални факц,,рll за извършване на

п..Iащанията по LIJ. 2l ал.] т. | и т.2. в съответствие със сроковете, прелвидени в Закона ,за

данъка върх1, лобавена[а стойносr,. Непоrll,чаването на фактlрите О'г КУПУВАЧА не гО

освобох<дава,г от зад,ьjt)(сttис,Iо да изв,ьрши ll.jlашаtiията ts сроковете llo IIредходната а.jlиНея.

/4/ окон.tателно lIлапIаIJе - Iia разликите в количеотва,та с,1,1,ластtо Уlесе.lния акт

съставеt{ Ilo реда на Раздеп VI or, настоящиJl договор:
l. до 5-то чис_lо lla сjlсJtsашия \rсссц - за с) tvlaTa на дебитнОто иЗВесТие или

факryрата, ако не са извършени авансови l1-1lашlания.

2. със сумата на крелитното известIlе се наirrа.tява сумата на llредстоящото авансово

ппащане. При наличис на стари задъJI?кения на КУПУВАЧА се извършва пърВо прихВаЩаIIе

на най_старите задължекия. слеjl което остаl"ька се изIIолзва за на]!1апяване на предсТОяЩО

lIлащане.
i5i llлащанLulта пtl тOзлt дOговOр КУПУВАЧЪТ lлзвършва по банковите сметки на

достАвtIикА.
/6/ За дата на llлаtltаният,а се прие\tа ,lta,t,aTa на заверяване на банковите cNteTK}l на

ДОСТАВЧИКЛ.
/7/ Когато срокът за rrцаща|lе изтичit в ltеработеll деlt. то за дата на пJащането се

прие]\rа с]lсдващия го рабогсн ,,tcH.

/8/ Кога,го в lljlal,eжHoTo нареж.:lанс: КУПУВАtIЪТ не е llосочиjl Holllepa на факт5 рата
и.r.Tи периола за коЙто извършва п_пащаIIет() и пl]и |Iа,пичие на стари за.li,Л7кеНия на

КУПУВАЧА. ДОСТАI}ЧИКЪТ l Iоt,асява lIърl]о най-старите задъjlжеtIия.
Lll1.22, /l/ КУПУВАЧЪТ сс задъ,-Dкава да оIlредеrlи сJ}жител. с който ДОСТАВЧИКА

,-lакореспон*оh::"ууuч:,##;#ша]]:1,::::]:::

!дъжt locT: . |.а cy.6.ez+ . .а. ZIJY ýОРЛC,а-
код: 'l'c;r:.......... r|l.цtс:J....... ...rоuв"п"rr.8.8.9.9...2аS ?Sl/
c-ntai|: а. р..б.tO уСuп,lл vа@ бh'U . Ь V

/2/ За 1,реяцiirtе tta r|lинан.Ъвитс взаимо()тttошсItия с КУtIУВДtIИТЕ на природен газ

ДОСТАВtIИКА оп},lеде;rя :

ипtс: Каtина Каtчева
Длъжност: EKcrlep,l l lро.lа;кблr
Тел: 052 9]0920 факс: ...............,. лrоби.,lеrr:0888 00985l: 0886З00602
e-ntail : lika lchev trirlагеs"аý.Ц:

VI. NIЕСЕЧЕН АКТ

fl.rl.23. Ко-,tи.tссt,вt)lо прl,rр0..lсIl I,аз. дOсt,аtsсl{о tla кУПУВАЧА rlllсз съо,гвеlltиrl месец.
се отразяl]а в Mece.tetl aK,r,/lIpи:to;Kerrlre IV/.

Ч.ц. 2{. ДОСТАI]ЧИКЪ'Г сr,ставя месечния ак,г и го пчб-,tикчва на е"Iектронна,га
п"rат(tоlrма r,а и}ll,сl)llсl aJpcc: w\ryw.aгesgas.bg. в срок д<l j Jrlи. слсJ кl)ая на оl,чс,lltия _!1есец.

КУПУВАtIЪТ се задълiкавit дit сс запозlltlс със съдър)каIIието Iia мссечн}ш tlKT и дzl г()

потвърлl4 в eJeKTpoHHaтa ll.irа,гфорNtа, в срок o,r, l 1е;lин) JlcH след пуб;rикчване,t,о.
Чл. 25. В сrччаl"l" чс КУПУВАЧЪТ lle потвърди Nrесечния акт в п()с()чеIIия срок и

Ilачин. к()IIстатациите в мессчIIия акт сс считат,за вiL-Iидни и задъ-]житсJtIи за .]вете страни.
Чл. 26. Пр" lIo-1L);liи,lc.lIHa t,ljIt,l оl,риllателна разлI.rка \tеж.|lу фак,r,урlаранtrто и

действи,I,е-ltно потребснот,о KOJI11.-tcc,Itso llpllpo,Ilcн газ Ilрсз съотвеl,ния \Iecelt. \,с,гановено с
месе.Iния акт. Достдвчикът издава деблlтltо или кредитно известие.
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YII. ГОДИШЕН АКТ

Чл.27 . Гоjlиtll нияr, ак,г /Прилс-i;кенис Vl сс с,ьсl,авя l-r I lo-tl Iис ва i} срOк .,to l 5 /lrе,гнадесс,I /

календарни лни cJlell изl,ичане на съотве1,на,l,а t о/lина,
Чл. 28. КУПУI}АЧЪТ, в раNIките tta clx)Ka по пред\о-]нлtя (lлеll. се задължава да

подпише [-о]ишttия акт.
Чл.29. IIctto.,ttttrcBaHeT,o на Го,,lиttlния aк,l o,I,ctpaнa на КУПУВАIIА в оllре.lе.гlения

срок. дава право I|a ДОСТАВЧИКА да изг()тви и подпише акта e.]IiocтpalIIto. В този с;r,ччай

пос()tIеIIите в tIег() к().]иLIества са задъJ;кителIIlл за куПУВдЧд.
Чл.30. /l/ Го.tиrrrсн aK,I llo llpollcil_\,pa,l а на llрс,.l\о.lнLtгс- ч.lеновс на 1,ози РазJе:t се

съставя и ts с.IчtlаиI,с к()l,а,l,о _lоставките иjlи ll1_1\LtaBallcгo lla rlриl)олсtI l,аз сс llрекра,l,яtsitl.
Rре}lенно ilo края tla Kа-IeII/laptla,гa годиIiа иjlи ll0l]а.tи IIl)екратяRаIIе llil .,(0I,оROра.

/2/ Акrъl сс съсl,аtsя в l5 /ltс,гrlадессr,/лttсвсtIсрок оl,ttрск|]аl,яtsаllс Ila д()с,t,авкигс.

ЧIII. САНКЦИИ

Чл.31. lIl llри забавяltе на IшащаIlията п() l|астоящия.]оговор. КУПУВАЧЪТ дъ;rжи
на ЩОСТАВЧИКА обсзtцсr,сние за забава в размср на l/360 част о1, законната .Iихва върху
,lъ,i;ки\Iаl,а cvlua за всски IIросрочсн.lсн- Ol,.lal,ala на Ila,,le)Ka _lo.]a],al,a на окончателногtr й

ll }п_гIащаIlе.

l2l За cyNraTa lta неr,стойката по пре.]хil_lllата а..tи}lея. ДОСТАtsЧItКЪТ из.fава и
llрсJставя на КУПУВАЧА за ll-iiall-(aнe l|зl]ссll.tс за нач]lс.Iена нс_\,с,гойка, ltояIо после-lния,t,е

д,лъжеI] да запJати в З lтриl дневе]I срок (.)т пOлуtlаваIIет() i\lv.

Чл. 32. lIl ts слуttаите tla забавяttе плащаlIията по Ilаст()ящиJIт договор
ДОСТАВLIИКЪТ tlоI,асява за.lължения га на КУПУВАtIА в с-це;lнit,l,а lropc,llнoc |,:

l. когаr,о в IlJlа,гежното нарежданс е llосочен HoNtcpa на факr,ураl,а. ilсбиl,но,го
известие или периола за кOито се извършвil плаtllаlIет() _ с полчtlеIltlта с},}!а се погасява първо

дъ.;Irфiи\lите llеr,стоilки /<rбезlltетения/. c;re.ll коеl,о се }ll]I,IаJявtl разlчiера tIa главница'Га по
посочената dlaKrypa lll]и ltа,l}tчие на oc,I,a,I ьк:

2. Kol,a,t,o l] l1.lal,ex(IioTo нареж:lаtlе КУIlУll.{ЧЪ'f lle е llосоtlи,l lloNlepa rra с!акту'рата

по коятtl рIзвт,рtuва lIJIаLцане,го} ДОСТАI}ЧИКЪ'l' llоI,асява за.,l1,-lженtlята на КУIТУВАЧА
KatTo запоtIва от llай-старите задъJiке[Iия.
' Чл. 33. /l/ ДОСТАВtIИКЪТ \Ioiкc с,lсд З-дtlсвIrо писмено прсд},пре}цсIIие .]а

ограничI] }lли,lа cllpc tIoJlaBaHeTo на rlриро-tен l,аз, кога,го:

l. при :забава liit пJащанията: ак() КУlIУВАЧЪ'l' в пtiсtl'lсtlият в пllсNlото cl)oк t{e

заплат}1 дължt{мLtте ()т IIег() c},\Ill. д()ст,авката llil прIaроден газ се прекl)аТяВа В деIlя II часа'.

IlосQчени ts Itttc\,ro1,o за сtlиране на I,азо|Iо/lаt]ансt,о. В-гози с,гl}чаt"r Il(1,1a8aHc'l'O на прироjlНия

I,аз се в,ьзс,I,ановяt}а слеJ зал.гlашанс на всичкl{ .,l-ьлiкt]N{tl с),ми. BKjt. нс\стойк},llе
/обезrцете1-1ията/. както и разкодлlте на ilОСТАItЧИКА по спираlIе и възстановява}tе на

I.азополаванет,о. При llotsече о,I три Il,ь,l,и извършено санкционирашо ,сIlираНе На

газоIlолаване,tо. llo ,l,ази l,очка. ДОСТАВЧllКЪТ възс,t,ановява ,,lоставка,га на llрироден I'аЗ

след задъ-ц)}iите.-lIltl пl]е;Iоставя}Iе на депозит и.rи бatlKtlBil гараlIlIия,
2. c:le,:l изв,LрlпеlJа прOверка се устаl|()ви. 

(le е }iа-циIlе \,вl)еждане Htt средстВотО За

търговско из}lсрванс. кое,tо е довеJIо .]о lIсизNtсрlJаllс, tletlpaBwttto иlи:l,и rlс,lочllо изý{ервt]tlе

на конс\,мираItия llриро;lеlr газ и:lи са llol}pe]lellt| чlили уtlиrllояiеIIи lt,ltошtба, зltак и.rlи друI,о

KoHTpo,1 но присt tособзlеl Iие, ItocTaBeH и о1, оl,ори,]иl)аl tи оргаl l и.

3. КУПУВДЧЪТ cиcTeNtllo не осиl,},l1ява дос,l,ыl ]() срелс1 IJal,a за търl'овско
из\{ерваI]е :]а отчитаIIе и коIlтрол,

4. tlри HeIl,,tatllaнe от страна на КУltУl]АЧА на с,гойнсrстга на.tсбитното иЗвеСТиС

по +ц.l8. аr.З от т()зи договор.
5. при IIспред()ставяне в срок на ва-lиJсII ревI.iзионен акт от тсхIIичсски надЗор За

газов].lте инста,:lаll}lи на КУПУВАЧА, сы,-tаснсr ч,r.4] от нас-гоящия jloI,(,)BOp.

/2/ В с"l1,чаигс IIо llpeJ\L)IlHaTa аJlрtнея ДОСТАВЧИКЪТ разllо.JtаI'а с lrpaBaTa tlo

Раздел lX от дtlгtlв()ра. с правата по IIл.184 от Закtrllа за еllергетикilта 1,1 всиtlки ()тносиNIи

разпоредби от бr,.rгарското законодателств().
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/j/ В посо.rсIIитс по-г()рс с-т\flаи ДоСТАВЧикЪТ не носи ()тговOрII0ст за вре.]ите,

претърпени от КУПУtsАtlА. KaKTcl и за прOпусIlliтите по.-Iзи във връзка със спираIlетtr или
ограничаването на tlo;laBaHe],O на прироJнлIя ,|,аз.

Ч,I. J{. l|/ При нс.,(t-lсгавянс на.цоI,оворсното по Спецификаtlия /При,rожение IIl.
N,IиниNIалLIо годишtIо кOлиttество приро.]е}t газ. ycTatloвetlo с [-одишllия акт по Разде.ц VIl.
ДОСТАВЧИКЪТ дъ,lr,tiи ltеl,стойка в раз]\Iер rla l0% от стойността lla договOреното" но
недоставено коJI иtlес 1,1]o,

/2/ Ьлwлея първа IIе се лри.цага в сJу(Iаите пtl .l;l. 16., при п,rаIiови ремOtIти. както и по
вре\{ето на санкtlиоIlиl]аIltо ограниttавilllе и.,Iи спираIIе IIа.f,оставките lla приро;Iен газ от
страна на ДОСТАВtlИКА.

LIл.35. /l/ При Itellpиe}rattc lta лоl,оtsореItого по Спецификачия /Приirожение IIl
rIинимаJlно го:lиIIIl|о коJtиtIество приро.lеlr I,аз. \,cTaEIoBeHo с I олиlullия ак'г IIо РазДе;t VIl.
КУПУВАЧЪТ заlllrаша ttcrcrrrйKzt в разýlсl) rla l07o о,г с,lюЙносrта lla д()l,овоI]еното. но
}iеприето количеств().

/2/ КУllУl]АЧЪ't заll.]lашlа неустойката lIo I]редхOдната аJтинея в З lтрwl дневен срс]к

о,г llол\,чаване на извсстис за начис-llена Hcvc,t,oiiKa.

lЗl |Iри IiсплащаIIс ДОСТАВЧИКЪТ рtrзпtl-rага с правата по Раздсл IX от договора. а

сьщо така и с права,I,а tto ч.t.l8-1 o,1 Закс-lна за снL,рl,L,l,икаl,а.

/rl/ А"rлrнея tlърва не L-c llprtJata в с-l\,ча1.1l,с Ilt.l ч-1.16.- при tt-|laнoвl.t ремон,ги. за които
предварIIте.]но КУ l lY t}А Ч'ЬТ е б ttл vBe.]orltett.

Ч;l. 36. z\Ktl изправllата cTpalla е претърпя,-1а по-го.пе}rи вреди в сравнение с

до1,сlвс]рен}lте не_\сl,ойкl.|. съlllата t.|}Ia право на обезшlстснис за раз,Iика,|,а.lо Jсl"lствително
претърпеrlите вреJи.

Чл.37. lIри rrеспазваtlе lla с}]ока за lliltlaJ() IIа доставките или К()IIсуN{ацията на
приролен l,аз llo ч"I.5/l/ о,г насгояtrlият;tоI,овор. tjиноtJна,Iа c,l,paнa заll.jlаlllа на изправната
нсуст,ойка в разNlср на c,l ойносlIа на нс.,tос,l,авсно,го или неприето Kojl14(lcrclBo ollpeile,rleнo в

[lрило;кение II зti пе1-1иола.

IX. ГАРАНЦI,IЯ ЗА ПЛЛЩАНЕ

Чл.38. За гарантиране на l1-lаlltанията. КУШ}-ВАЧЪТ jtaBa в Ilолза на

ДОСТАВЧИКА без;rихвсII дспOзит или баIlкова гаранция. в с;]ччаите:
l. при пilискваI{е от ДОСТАВЧИКА, преди IIачаIо }Ia доставкитс. или

, 2. сы,Jlасно Ll:r.ЗЗ от този договор. иlи;м
3. съгласtIll Ч;1.35. ал.З сrтт()зи JOгOв()р.

Чл. 39. /li В с;ччаите tla предходlttlя члеri КУПУВдЧЪТ вIiася депозита IIIII
оl,крива банкова,га t,аранllия, с,ьс срок на ttа,lи.lнос,г - дt] края на rtессц ян}арLr лрез
Ka-ilcHJapHaTa r,о/lина с.llедваlllа t L].llllHa,l а на .,loc I,aBKa. Банковата гаранltия с.lIсдва да се
по]новява ежегодItо :о 20 hвадесет/ .fllrl преJи l{аttалOт() IIа всяка с.lедваша ка..lендарна
I,одина на -lос,гаt]l(а.

l2l Гаранlия,l,а нс tрябва -la cb,,lbpz(a tloзolзatJaнc на какъвто и;llа с llсриод на доставка.
като стойността l|a гilраt{l{ията. cт,oTBeTH() лепOзита, трябва да покрива стtrйltостга на най-
голяl\1ата месечltа д()стаRка, в сl,ответствие с l lри,rtl;кеttие ll п-цюс 50lо /пет прtltцеtlтаl и [/tC.

/3/ Гараrrцияrа ,tрябва да б,ьде ревоJlвираща. безус,lовна. неотмеttиýла. усвоима и
безотказна, с възмOrк]lос,|, ,la се усвои изllяjl0 иJIи tlасти.Iно. какl,о и /(а cl,,,ll,prкit задълiкение
на банката-гараrlт .ца изl]1,рIlIи |lJlашIаIlе по llr,pвo lIисмеtlо искане тtа беttефиtц.tеtrt,а.

/4/ Гаршrшия'Iа с.lсдва да l\l())tic Ja се усвои с обикновено пl.tсмеllо искане. подписано
от предст,авJявашия тъ рго вс кото др},rкество l la tОСТАВtlИКА.

l5/ Разхо:tиl'с Ilo откриванс на I,аранllияr,а. нсйното IIолновяванс }l евентчаJно
\-свояване са за c\{eTкil lla КУПУВАЧА.

Ч-'I. 40. /l/ ДОСТАВtIИКЪТ и\{ii пl)ав() Ja сс ч.fов;lетвори ()т с\,\{ата по банковата
I'аранция чрез Ilрс.;lявяванеl,о l:i. съотве,l,но.lа vcBo14 депозит,а llри нсизtl,ьJlнение на
задълiкения,га по . loI,(|Bopa.

/2/ Когато ДОСТАtstlИКЪТ се \,д()влетвOри 0т c},l{aтa по баllковата гаранция чрез
предявяваtlето Й изцялil и.ли llacTиtltlo преди и:tтиtlаtlе на срока ila договора, КУПУВДЧЪТ
се 3адЪЛжаВа .|1а даilс нова банкt'lва гаранltия в l0 (.Itссе,г) дневен срок от \,свt-lявансто й.

\цъ-ю-лtъ --lЧ
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/З/ Когатtl ДОСТАВЧИКЪТ l,свсlи fеп()з}tта. прс_]и и,lтичатIL- срока I]a договора.
кУПУВАЧЪТ сс'Jадъ,-т;кава -]а вIIесе }IoB Jс-по,J[tт. в l0 (дссет) .]lleBeH ср(,)к от чсвояването
r,ly.

Чл.4l. Ако t,tlреttосоченаl,а lаранция нс б,ь.lс огкриIа иJlt|,lсllоз}l,rа нс бъ.lс внессн.
при поискваII€ в с-цl,rlдцlе I{a ll,п.38. както и по,t,п.40. а_ц.2 и rur._], ДОСТАВаП{КЪТ илlа правt_i

да Ile изпълiIява задълженията си по llастояшия д()г()в()р и да спре газопOдаваIlетсl къл,I обекта
на КУIТ}'ВАЧА.

х. сп Еtlил.лнI,1 },с.поl]1lrl

Llл. 12./l/ КУПУВАЧЪТ, rlc IIо-късно oг l5 irre,l,Ha_lL,cc,|,1.1i alJl,ycl,tla,lcKvщal,a I,оJиrlа.
ЗаjI1,-'LкиТе"-ItIо изl'()твя и пl)еjlстаljlя lra ДОСТ,\I}ЧИКr\ вси(Iк}t ('lrеrlификаrlии за cJlej{BaщaTa
l'Одиt]а. tlцанови1с ре\lонти на мощllосl,иlе си, \lиllи\.lа.,llltlrt. llo\,rиlta"lнtlll и \{аксимаjlен LlacoB

разход поотде-]II() за лстl{ия и :]имсIi ссзо}I Ila раб<lтещlrте IчIOщIl()сти. какт() ll за иIlстаt_цираllс
на нови газоt]о",lзваItlt{ уре.lи и rIри възникнаJ]и BъTpeltIHtl авар1.1и на съtt(есl,в\,ващите
ИнсталиранIl моIIlности. както и ваJlилен ревrlз}lQнсн ак,г о1, -l,схнttчеiкrr наrlзOр за газовите
и| IcTa jIации.

/2/ ДОСТАВЧИКЪТ ло.iUl1.|сва сttецлtфlлкаttиите и I,и llpc,.Ilatsa на КУIТУRАЧА в срок
.,lo l5-Tlr октоl\|в[]и. сJlед кое,г(l ,Ic с,[аtsа], нс}-)аз. lc.llHa час,|, o,1, настояtция ]tt-lt,oBop. При
Ilеспазване lla ср()ка. ДОСТАtsЧI,IКЪТ съставя eJllocTpaIllI(l Спечttt|lt.tкачии II1ltlлсl;кеtlие lI
и llR. lra б:tза даtlttите за pea_qllaTa кOнс\,\.tаuия tla прлil]L)деIl гilз tta обекта за предходната
I,оjlина.

Ч;l. {3. l l;lи плаrtови реNlоIlти КУПУI]АЧЪТ писlчtеllt) \,ведоl\lява и потвър)I\дава преJ
ДоСТАВЧИКА за проJъл;,ките-цIl()сттit на рем0IIта. съOтветIt(} за иllсталиl]аIlе tla нови
I'аЗоIlоjlзваши _\рс,,tи. l5 дни llре-lи началната:tа,Iа на с,ьщ}lя. заll11сана в При.lt,lжсние II и III.
(]'ыttия,г срок важи и за !ОСТАВtlИКА Ilри изв,ьрlllttflнч, нд l1.Ililноl]и реNlонl,и.

Ч:l, 4t.ll/ КУПУВАЧЪТ, кtlйтtr пO-пзва при|l0;-]Irия газ за г()риво. е J.пl),кеIl да иNltl

резервIlо I,ориво ltttй-пtалко за l5.tеrtоllоIl(ия Kil,l-o резерва за ilвitрийllи сиryаIlии, сIlиране.
иJl1,1 IlаNlа":Iяване lla l,a,]ol]()JaBallc,lO (yl :]iцгl)аllиtlсtlд()сliлвtlик.

/]l'К}'IIУl}АЧЪТ се заjп,j|жава -lа изl,оl,вrl мерки ,l ,ге\Ilо-lоl,и(IlIи схе\{и за раз-IичItи
раз\,lери на оl,раничение. Itри коl],г() c-Ie.{Ba ;ta L)абt)l-Lt llpl] в,ьве;к;llзнс Hil оI,раничите.цен

рсriи\,t. въз оcll()Ba llil преJOстitвсIIитс rly, clT J()СТАВЧШК.\ \,сJовия и схе\tи. при които щс
сс въвсжfа ()гl)аl IиLI итсJсtI рсжи},I.

Ч;l. -l5./l/ ДОСТАВЧИКЪТ нс Hoctl o1,t,OBL)pHocT rrpc,t КУПУВАЧА за сIIиране IlJtl.l

()граllичаваtIе на п()даваtIет() на прир()дс|r газ. вслсдствl.{с tIa:

1, огранлr.tаваttе и--rlt преустаIlовяване д()ставклtте }la п}rtrlroдеtl газ. порадl] KaKBIlTo I.r

да е oбстоятеJс,I,ва, настъпLrJl.| изtt,ьн Iериторияl,а на Pellyб,tttKa Бь-rl,арияl
2. санкtlионирашl.| t.ll,раничаt]ания иJlyI lIрсчсlановяtsанt.tя llo.{aBaHe-to на llp]lpo.leн газ

къпr КУrГУВАЧА;
3. HelrpctritclllиM& си;lо (форс лrажор) llo спrись,Iа на чJl. 30б or ТЗ:
4, B,bBc.,tcH на основание.t.;t.72 о-t,Закона за снеl]l,етикаlа (']Е) оI,раничиl,сJlсн режимl
5. BpeпletItlt) прекъсваIlе иJи ог|)аIlи(IilRilItе lta сttаб.lяваtIет0 с прtлро;Iеll газ. lIii

ocIl()Btl}ltle ч_п. 7j. lt-r. l и аr.] crT ЗIl.
/], В с,tччitlлl,с llo а-1.1 Д()СТАВЧИКЪТ rrc llocl4 oll,otsoplloc,l за lleJoclaвcll llрироден

|,аз иJlи _lостаRен llриl]()]ен газ. Il() с llониiкеllи llapal\,lel,ptl.

xI. прЕкрАтявАнЕ н.{ дог()в()р.\

Ч;r. 46. flоговорът сс llрекра,гяRа в cJejlнl,il,e с.lучаи:
l. с l-tзтичанс tla cpoкtll
2. псl в,заимн() съгласие.

. 3. пора,lи виновно неизIIъJIнение на заll,ьjlжснията на някL)я о,г с"lраните. В този
случаli изпраtsна,I,а c,I,paнa поканва нсизправна,l,а,llа l4зIlьJlни заj(ь,lrкенLlяl,а си в lI(1дхо]lяlц за

това срок, катtl предyпреждава- lle при ttеспазiаttе tla срOка. ще сtlита.]оговора за прекратеrl:
4. при тримесеtlно пре-lизвестие.

\.\}ъ-fi - RD1,8-{Ч
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Чл. 17. Сrсд прскратяваIlс дсйствлtстс_t на настоящия договор lIсговите Кпа}'зи Щс се

приJагат .]о oKoI{tIilTcJllo изпълIlеllис llil всички заJ1,"rжсtl}ш на страIIите. възникнаJи Прс']

llсрио.,tа на HeI ot}o l \) . teiic t Bltc.

-\ll. оБщtl рАзпорЕдБtl

Ч;1.48. /l/ C;ty;,rtlrre.]Iи на К}'ПУВАЧА llо,l,р)/lови и.lи llo Iрах(]lански,lоговOри
IIямilт право при Ill4кilKBи обстtrяте;tства да извършват работи п() под,]ържаIIето,

_lиквидирането IIа аварии и,ltl .-lр\,г}t .,lеiiствия по с1l0|],Ilженията в газоразпреле-,]ите-пIlата

сисl,ема и из_\1ери,lс-lни,ге ),рс_lи на ДОСТАВtIИКА, освен ако lot]a нс иi\r е възjlожсно
ПисIчtсно.

l2l При lrар),IlIеIlие lla ал.l КУПУI}АЧЪТ lrоси о,l,говор}Iост rlo.1;1,45 и сл. от Закоllа
за :]ад,ьJDксttията и л()l!вOритс.

Чл. .19. .Щогtlвоlrът влиза в сила З дни с]]ед подписването Nry и е с действие до
01.03.2023 г. !ействиетtl N{y про.]ъJlжава автоматически за всяка сле,цваlltа гоiина. аксl НикOя

оl,с,гранI{те не иска lIрскратяването \lv чрсз \,rеханизrrа на ч;.46.
Ч-r. 50. Дкtl пtlдаваI]етo и присмането tta прир()деII газ продъjlrtll и през сjIедВаЩаТа

горсllосочсния псрио,l I,о.lина. отноll]енията ]\ле)h.,tу ДОСТАВЧИКА и К}'IТУВАЧА сс
ype)ýlaT съгласно кJlачзи,ге на нас,Iояllllrя /lOI,oBop ло скjIючванетt) на нов.

Чл.51. /1/ Всичкtt лtзN{еllен}tя 1.1 допълнения lla договора са ва.lttдltl.I, ако са направеIlи
в писIчlеtIа форлrа и са поJписаIIи от стl]аllите с изклк)rlеIIие, lla цитираIl(Jто в a.-1.2.

l2l При проNrяна на }1\lllepalllltнa,l,a нOр}lа,l,ивна 1,ре.rба в сl,рана,га. в т.ч. договор,ьt на

ДОСТАВЧИКА с "Б1_-tгаргаз" ЕАД. ДОСТАВЧИКЪТ и},,а право едIIостраIIIIо Ja про\lеIIи
кча},зите на този дOгOвор. свър,tаllи с промяната, KllTo уве.]оNlи за това КУIТУВАЧА в l0
/лессr,/ лневен cpoli.

lЗl В слl,чаr1. .rc КУПУВАЧЪТ не е съг.lасен с новите _\,сJtовия по логовора.
пр()}1еIIе}lи, с,Ilглitсl|() предходната ilлиtlея. съtI[ият и}lа право да пl]екрати договора
еjll|ос,граrll|о с пис\IсllL) Ill)е:lизRес,гие tto .ul.46. T.-l от-t,ози .,tоговор.

tI;1.52. За rlс_rlrедсните с ttас,lоящия Jo1,0B0l) в,ьllроси сL, tlllи.]|аIаI разttоl)сjlби-t,е tta

;lсi.iсз,ваIцото закоtiо;lаl,е" Iс1,1]0 t ra Pel t\,бll ика България.
ЧlI. 53. Всички cIlopoBe. lIор0/lени о,г 1-ози lloгtll]ор и.пи отнасяlци се .цо HeI,oBoTo

тълк}/ване. недействитслII()ст. изпълIIсIlие или прекl]атявilЕIе. както и споровсте за попъ--IваIlе

на празIIоти в договоl)а илlt приспособяването I\ц/ къ}, IIововъзIIикIIа,Iи обстOятелства. ще
бъ;tа,г рсшавани чрсз сllораз\,\lснl]я \le/{.Iv cTpaнttTc. R с;ryчай. че страните нс tlостигнат
в]аимI{о съгJасис при решаване I{a сп()l)ове ме;кJY тя\ - същите се отtIасят :ja решаване пред
Арбlлтlrажнлrя съд пl]и Б tllll. съtlбlrа,ltttl ltеговtt;I Ilрави,rник.

tl;r. 54. кУПУВАЧЪТ е.I-,t,ьжсн tJ.llссе,г Jнсtsсн срок t.l,г насIыlване],о на изNrенения в

обс,r,оя,t,елствата. о,t,разенl{ IJ нас,lояlll!lя.lоговор иJlи лруги обс,t,t-tятелства. касаещи
ItастOящите догOворIlи rlтношеllия, да YвеJоIvIи писNlено ДОСТАltЧИКА. както и да
Ilpc.,loc,l ави копис о I, ,,lol(\,}lcH га за ,l ot}a.

Ч;I.55. 'll кУП}'ВАfIЪТ (и/и_,rrл синjlика. ti с"l\,чай. че е назначсн такъв) с J.l|,ь;кL,н ло
пет л}Iи от датата Ila: изпаj]itIlе в сl>стояние на I|еп,]атежоспособlttlст. открива}iе }la

прOизв()дство по ll€сl,ст\)ятелнOст. пl)()Ile.Iypa за приватизация или jlиквидация, ла увелоNlи
писмеllо ДОСТАВtIИКА за това tlбс,l,оя t,cjlc,l,Bo.

l2l I] с"ц,qз; lIa неуве.Il0\lяваllе, КУПУltАЧЪТ носи о1],оворност за вреlIи,
IlpollyclraTи по,Iзи. tlа.lоже}lи l}-l,ежес1, rla fiОСТАI}ЧИКА такси и разноски. всле]lствие
на ttроtlyсtlати алм}'tllисll]аltlвни l,t-,tи съJебни сроковс. как],о и неr,сrойка от 20О4 върх1
стойllостта на заявсIIитс в Спсчиt|lикация i.]ъJгосlrочllа/ за миtlи\.rа-пIlо к()личество приро.]ен
газ - [lprtlro;KcHltc l.

/З/ ДОСТАВtIИКЪТ иIvIа пl)ав() да слрс д()ставката IIа природеIt га,]. без
прсдваl)ителIIо пl)сд1l,]всстис прIl \"tIIaBaIlc lta обстоятслствzlта пir а;т. ] .

Ч;l. 56. Прlt tltr:IttиcBaHc Ha -{o1-oBopa КУП}'ВАЧЪТ за;lъ;l;кllтсjIно llредставя:
] . декrlараrt}iя. че ;Ip) >l(ес l,tsol о HL, е в сьс l,оянис на неI1,1а,гех(осrtособнtrс,г yllи:ltl

прOце-]Ура По Н€еЪСтt)яте.,]l locTi
2. лрl,ги д()ку\,rеIIти - ло лрецеItка lra дlОСТАI]ЧИКА,

\цъя -дtв-l1
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Раздел IX не се прилага, в случаите когато КУПУВАЧ е общинско или държавно

)л{реждение.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от

страните.
Неразделна част от договора са:

l. Приложение I - Спецификация /дългосрочна/ за минимttлно количество
природен газ;

2. Приложение II - Спецификация /годишна,/ за доставка на миним€lлни
количества природен г:в;

З. Приложение IIR - Спецификация lреалнаl за доставка на реални количества
природен гiв;

4. Приложение III - Характеристика на монтираните мощности, работещи с
природен газ;

5. Приложение [V - Месечен акт;
6. Приложение V - Годишен акт;
7. Приложение VI - Информачия с данни на Кугryвача;
8. Приложение VII - Информация с данни на.Щоставчика;
9. Приложение VIII - Обекти за газификация.
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