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l. пр[дмЕт нА д()г()в()рА

Ч.,l. l. ДОс'г_{ВЧИкЪl'се за.,l,t,Jtжава;Iа;IL)сI,аRя на КУIl}'l}АЧА прироitен газ в

}t ипима-п I Iи годиш tIи K(),-IиtIccTBil .]о го Bol)cII и съглас I |о :

l. Спецlrфикаttия /дългосрочна/ за мин}l\4а_llно ко"illtчсс,гво llрироj(сн l,аз доставяно о,г

ДОСТАRЧИКА При;lотсенис I:

2. Спешификация /годишtlа/ за доставка на миllималнлl к()л1,1чсства пl)иродеIl газ ()Т

ДОСТАtsЧИКА I1рилtrжеtlие ll;
З. Спеrrификаrtия /pearHa/ за .IlocTaBKa на pea-IHll коjlичсс,l tta ltрироJен l'аЗ от

ДОСТАВtll,tКА Прrл;rtlженtлс lIR:
Ila сlбект: !,.lебttи сгl)ал]и. ),.lебеtt K()tlп.-leкc ..С". хоте_rска ба,за ..Ви,,rа" lta ШУ. Учебен корпус
.Nl2 с a,,tpcc 1.ч. ..Червсни сска.,ll)они" -N::22tIл.2. КУПУВАLIЪТ се за,ll,ь,Iжава да llрие}lа и

заtl"Ilаlllа конс\ \lиранl..tя Ilриро.,lсн l аз.

Ч.п. 3. Характеl-tистиките lIa IIаNtиl]аlllите се в експ.-I()ilтаItия \{()I{тиl]iiltи NIощности

работеrrlи с прирOлеII гtlз Kl,Nl З l лекември на тек}"tцата калеItлар|lа гоjlиIl:l се договарят В

При;tоженис III.
Ч.ц. 4. Спецификаllииl-е llo .t;l. l и .t,ll. j са tlеразl{е,Ilrlа tlac,|, сl.l, I|асl-ояtuия ;lоговор и се

а}fl,уализират и подlIисват от с,Iраl|ите ежеголtIо до l5 авr,чс-г Ila l,о.,lиllа'га. lrредхох(лаlllа ТаЗИ

tIa потре6;rсниет0.

II. сроковЕ,l кАчЕство

Чл.5.,,l/ Ilачаltlт() Hil д()ставклlте l'a прlлродеll газ п() To,]Il догOво р, .!.Q.'.Q.Г:. 
/!!{.r.

lлатаl

l2l ДОСТДВЧИКЪТ заllочtsа .цосlавкrrге. ако в 10 i jlccr.,l/ лневсн срок rlреди датага ло
предходната аJинея КУПУВАЧЪТ представи завереIl}l кOл}lя L)T Акт обр.lб и РазреШеНИе

за п(,|Jlзване на I-азовиI,е съоръiкениЯ изl,раденИ о,t нег() в.,ltsOрна,tа .\tv часI. lIapOBaT,a центр€Ulа

и вътрешниl,е инст€Ulации.
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Чл. 6. ДОСТАtsЧLIКЪТ j1()ставя. а КУПУВАЧЪТ псl;тr"lава прир().fIIия Газ в

к()личества и сроковс. д()г()воllсllli в дв},страlIцо по.]п[lсаltште Спсuиt|lикаuИtl.
Ч"ц. 7. ДОСТДВЧИКЪТ сс за.:l,ьJl)I(ава ,,la осиг\,рява llojlaBaнc,|,o на tlрироден Газ с

.lоговOрсноl,о наJяl,анс llpll \c_|lol}ltL^" ,lc КУПУвАчъТ не лревиlllаltа \,tаксиNlаJtната часова

коlIС}'IчtацШI лре,J з}l}tl{lIя tl -leTell cet()Il за съ()тветната г()дt1llа. съг,-lасlI() Спеuи(lикачия
I lрилt_l;лtеltие [l,

Ч,,r.8. За хипtлtчесttt{я cbcl,aB 1,1 liачсс,|,ва,га на lIрироjlния l,аз /lloc,I,al]cH за из,Iсli.lия NIeccIl.

ДОСТАtsЧИКЪТ пре.]()ставя пр}l л()исквtlllе Ila КУПУtsАЧА копие tlT сеllтtrt[lиката lta

обulёствения _Iостitв(lик - "liу.пга1-1гlt l" ll,\i [. Со{lия.

lll. прЕд.{вАнЕ lI приЕмАнЕ. риск

fl.,t.9. Предаваrtсrо и ltl)иc\lallcl,() tla llриродния t,аз (уI,Д()СТАВчикА tla

К}'ПУВл{tIА сс извършва IIа граllицата IIа собствеttостга rla КУПУВАЧА.
Ч.ц.l0. /l/ Изrrерване-гt.l на .,tоставения llрирQден газ се извl,рlllва чрез }'реДи За

л,tз\!ерванс (разхоJоlrсрltr и c-lcK-|,poHHIl корекr,ори). собстRеносl' на ЛОС'l'.{ВЧИКА,
}1оIIтиранIl на граIIицата tIa сtlбствсII()ст rla КУПУВАЧА. пlltlвс|)сIIи и \{аl)кирани оТ

"lицензирани -Ilабора,горl Ill.

/2/ В c.;r1 чаtll,с liola1,o ypc.ltilt- за tlз\Iсрtjанс са N{он,гl.tранl, на \rяс,I,о. }iзt},ьн llосочсното в

ал.l 1l лt попitдат в собствеtttlстта lIa КУПУtsАЧА. последtrtrя гtI пl)пеNIа от lОСТАtstlИКА с

л})0токол. KitTo се задъJ?кавll Jа гtI ()ла,Jва с грихiата tta добър стQпillIиIl и да уведомява

ДОСТАВtIИКА за конс I,аl,иран}l lloвpc.l}., и нсизIlраt]нос-Ir{.

Ч,ц. Ll,/|l Ktr_цlt.tecTBitTa пр}rродеII газ. отаIетеllи от l{зN,lерватеJIlите уреДи IIа

ДОСТДВЧИКА. се сч1.Iтат ,tа e_fllllcTвeII() }lероJавни и за.]ължите.lllи за .]вете стра}Iи. При
cBeHl,\,aJlHa раз"lика N,tcili,llY ,гсзи Ilоказания и с\,\.lага o,1, Ilоказанияl,а на вс].ttlки )ре-lи на

tlог;lебите_-lите. в_{Ilючен14 на laз11 llз\!cpttaI,cJlHa Jlиния. раз;икаrа сс l)азllре.,lеJlя r{ежд} тези
п<rтребите"-lи пр()п()рll1.1()IIа.1lI() lla пl)}lетия ()т тях прироJен газ. ()TtIeTelI ()т чре.,lите и\{. иJи с

lIо.ltIисаtI l!IежJ\, 1,ях IIp0-1 (lKOjl ,jll разlIре.tе,lяlIе IIа раз-]ика-га в Ko",I}lLlec1-1]:l1'1t.

/2l При,lиllса Ila liol)cK,I()p. ,]a lll)trBcriлallc tla показания,ltl l|a }pcjra за,l,ьрt,Oвско \lepcllL'
Kl,1\l стаIlJартни \,с. Iов}lя. се изl lo. lзl]il KOpeкI tl{otlel l кое(.rлtlIиеl t,г.

Ч.,l. 12. /l' Рrtскт,,г (rI, c.l|\,ttai,iHt) Iltll 1lBitHe t,.lJlи \,l]pe/h.,laнe на Kar|ecl,Ba,l,{l нх llриролнlrя
газ. п|)еNIиIIава от ДОСТАВlll,f КА rtыl К}'П}'ВАtIА. слсд в_rIизаIIст() l\t}, IIа тсрIlторLrята tla
п()с-lсдIIиJI.

/2/ R с:rучаи на заt.r,ба на Ilpllpojlcн l,аз на тср}l1-ория-га на КУПУВАЧА rrрс,цrr ypcj{a за
и:з]\{ерваttе се състalвя пр()т()к()-ц с ()цсlIка lIa щстilтat и се при,гlагат пр()цсд},ритс tta чл.14.

tlл. 13. /l/ КУПУВАЧЪТ \пълllо.NlOшава за свсlй пlrедстilвлlте-l Maltyc;r Мануеляrt
/llриемчrrr</ по отчитанс t,l Il(l.,lllllcBaHr, !lс,сечните актове за кOличесгtа,I,а llриро.lсн l,аз.

/2/ КУПУ'ВАtIЪТ \Ilb.lHtl]\|olllaBa NlaHyell Манt,е.,lян Ilt.l Koнc,l,al}|paHc изIlравнос,гIа
Ila t,редите за tlзNlерваlIе rra tО('ТАlJЧИКА. Сьцото ]ице е K()l\IпeTellTlltl за работа с газови
инс-га-Iации и с a,Icc,I,I.lpaнO llt.l "IIарс.tбаrа за \,с гройсrво и бсзоltасна сliсI1,IоаI,ация на
llрL,носни и разпре.llсJlиlL,.]lнll laЗollp()l]o.,lи...". Консгаtаlч,,tяIа \1O)lic ,ta сс ll[]aBr{ lto всяко
Bpe\le lIa _lelIoHollIIleT(l. ll() cll\!() R пl]llсъствt,lет0 lIa Yпl,Jll()\1()lltell п|]е.lставtJте-п tIa

ЛОСТ,\ВЧИКА. За ре,iчлтllтll-ге ()т к()Ilстllтаlltlята с€ сl,стilRя пр()т()к().п. поJписа}I tlт
llрсдс] авиr,с]l и t,c I ta JBL- l е с I })i1I l l l.

i3l КУПУВАЧЪТ ()с}lt,чl)яtJа rra tОСТАltЧИКА безtlреllя,гс,гвеIl ;(tlс1-1,II ;{о !,редите за
из\tерваIIе Ira приро.,llt,{я l,аз, R с,tуtlл111,g tto LI-rr.|0, a1.12l .Ilреjlс,гавиr,е-rя rra lОС'ГАI}ЧИКА
сс Jlегит,и\,Iира чрез llpcJcli,ll]r|l|c lla c'lttrttcбttala си карта. В сllучаl,i lla llсllредоставяне lta
достъп- ДОСТАВtII,IКЪТ иNrа право да lIачис-ци с:r,яtсбtIа коI{с\,]\,Iация.

Ч:t. l4.1l/ t] c-ity.tittl,t,c. Ktrl,a,|,o (:с KoHcl,a,t,tlpa нерIзправнос,г на урсjtи,|,с за 1.1зN{ерване при
КУПУВАtIД, кtl;lичсствitтil п()дадсll и пl)лlет приl)оJеIr газ сс опl)с.]с_,lят Ila база tta часовия
рil:]х()д tta 1lабсlтещитс с п|)иll()]сll гil,] N{()lIт}tl)аIIи \I()щII()сти IIа КУП}'ВАLIА. KaTtl зil цслта сс
сьс,Iавя в 3 JHeBeH cpL)к.tвvc,lpaHL,H llpol,L]Ko]l.

/]/ Незавr.rси\{о O1, 1lL'ptl(r,lll(lHlIlc llpOt]cpкr{. Ha.IlO)KcHtl (lI .rle}'lclt]alllal,a нор!lативна
1реаба. ДОСТАl}ЧttКЪТ пl())ке ]]а ll,]Br,pmBa проверки lla из\lерватеJIlите }[rеJи тOлкOва
llecTo. к()лкото cмeтtle за ttetlбxtlfll.\l()" KllT() lla,]x().]IlTe п0 пlroвepKilTa са ,Jil IIег()ва с\lетка.

/-]/КУПУВАЧЪТ \t[)rKL-.,la ltзl.tсlit}а liO ttсяко tsреNlе Ilpot}t^pI(a на изl\1срваl,с.Iния )pe.l ol
itезависима оторизираllа изпитате,цIlа като разхо-fите :]а извършваIlе на тази

\цв- \ц_ ,r-OtB_ t
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проверка са за сметка на ДостАвчикА, ако се док€Dке, че уредите са неточни и за сметка
на КУIrУВАЧА, ако уредите са изправни.

l4l При необходимост от ремонт на уредите, рtвходите са за сметка на

ДОСТАВЧИКА, с изкJIючение на случаите на увреждане от страна на КУПУВАЧА.
Чл. 15. Страните се задължават да осигурят постоянна телефонна връзка, за

уведомяване в случаите на изменение в количествата на подавания/приемания природен газ
и при аварии. При отсъствие на такава връзка в горепосочените случаи, ДОСТАВЧИКЪТ
спира подаването на природен газ и не носи отговорност за вреди и неустойки за това.

Чл. 16. /l/ 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.

l2l 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.

lЗl В случаите по предходните а_пинеи, когато съответната страна е изпълнила
задължението си да уведоми другата в посочените срокове, тя не носи отговорност за вреди
и пропуснати ползи.

Iч. цЕнА

Чл. 17.1ll Щената, по която КУПУВАЧЪТ заплаща на ЩОСТАВЧИКА количествата
природен газ, се определя периодично, в съответствие с действащите в страната официа.пни

регламенти за ценообрzшуване на природен газ.
l2l IleHaTa на природния г€в се образува от следните компоненти:
а) "доставна цена" - утвърдената и публикувана цена на природния газ за определен

период при продаэкба от обществения доставчик на крайните снабдители на природен газ;

б) ,,цена за достъп и пренос на природен газ" - утвърдената и публикувана цена За

достъп и пренос през гiвопреносните мрежи, собственост на,,Булгартрансгаз" ЕА.Щ.

в) "цена за разпределение на природен газ" - угвърдената и публикувана от

ДОСТАВЧИКА цена за рzвпределение на природен газ за съответната потребителска група и
подгрупа за определен период и

г) "цена за снабдяване с природен газ" - утвърдената и публикувана цена от

ДОСТДВЧИКА за снабдяване за съответната потребителска група и подгрупа за определен

период.
Чл. 18. /l/ КУПУВДЧЪТ заплаща цената за съответната потребителска група и

подгрупа, в която попада, в зависимост от заявените прогнозни годишни количества

природен гzв, според Приложение IIR,
l2l В случай, че потребеното от КУПУВАЧА количество природен газ, не съответства

на потребителската група и подгрупа, достАВчикъТ извършва преизчисляване на тези

количества по цената в ценовата група и подгрупа, в която реално е попаднал.

lзl За получената по ал.2 разлика, достАвчикът издава дебитно или кредитно

известие в месеца следващ месеца на установяване на промяната. Стойността по дебитното
известие куIIувдЧЪТ следва да заплати на ЩОСТАвчикА, в срок до 5-то число на

следващия месец. Със стойността по кредитното известие се намzL,Iява сумата на предстояlцо

плащане.
Чл.19. /1/ I]eHaTa на природния гzlз е определена за 1000 мЗ (хиляда) нормални

кубически метра и за качество съгласно нормативните изисквания.
/2/нормален кубически метър природен газ означава количество с}х газ, което при

температура 20 градуса по С и абсолютно нrlлягане 1.01325 бара, заема обем един кубически

метър.
чл. 20. Ка,,lоричността на природния газ се определя от договора с външен за страната

ДОСТДВЧИК в границите 8000+/-100 килокалории за нормален кубически метър.

Ч. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЦАь\,а-а, -ýсtts- tý
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Чд 2|.l|l КУПУВАЧЪТ заплаща на ЩОСТАВЧИКА количествата природен газ

които потребява за съответния месец, както следва:

l2l двансови плащания определени на база минимzlлното количество коетО

КУПУВДЧЪТ ще потребява през съответния месец, договорено по Спецификация
/Приложение II/ и цената на природния г€tз за същия месец завишена с ДДС, се заплащаТ:

1. първо междинно плащане, дължимо от l-Bo до 5-то число на месеца в pzшMep на

50% от стойността;
2. второ междинно плащане, дължимо от 15-то до 20-то число на месеца в размер на

оставащите 50% от стойността,
/З/ ДОСТДВЧИКЪТ се задължава да издаде оригинални факryри за извършване на

плащанията по чл. 2l ал.2 т.1 и т.2, в съответствие със сроковете, предвидени в ЗакОна За

данъка върху добавената стойност. Неполучаването на фактурите от КУПУВАЧА не гО

освобождават от задължението да извърши плащанията в сроковете по предходната алинея.

/4/ Окончателно плащане - на разликите в количествата съгласно Месечния акт
съставен по реда на Раздел VI от настоящия договор:

1. до 5_то число на следващия месец - за сумата на дебитното известие или

фактурата, ако не са извършени авансови плащания.
2, със сумата на кредитното известие се намzLпява сумата на предстоящото авансово

плащане. При наличие на стари задължения на КУПУВАЧА се извършва първо прихващане
на най-старите задължения, след което остатъка се използва за намzUIяване на предстояЩО

плащане.
/5/ Плащанията по този договор КУПУВАЧЪТ извършва по банковите сметки на

ДОСТАВЧИКА.
lбl За дата на плащанията се приема датата на заверяване на банковите сметки на

ДОСТАВЧИКА.
/7/ Когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то за дата на плащането се

приема следващия го работен ден.
/8/ Когато в платежното нареждане КУПУВАЧЪТ не е посочил номера на факryрата

или периода за който извършва плащането и при нzLпичие на стари задължения на
КУПУВАЧА, ДОСТАВЧИКЪТ погасява първо най-старите задължения.

Чл.22. /1/ КУПУВАЧЪТ се задължава да определи служител, с който ДОСТАВЧИКА

ДОСТАВЧИКА определя:
име: Калина Калчева
.Щлъжност: Експерт продажби
Тел: 052 920 920 факс: ................. мобилен: 0888 009851
e-mail : kkalcheva@aresgas,b g

VI. МЕСЕЧЕН ЛКТ

Чл. 23. Количеството природен гztз, доставено на КУПУВАЧА през съответния месец,
се отразява в Месечен акт /Приложение lV/.

Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ съставя месечния акт и го публикува на електронната
платформа на интернет адрес: www.aresgas.bg, в срок до 3 дни, след края на отчетния месец.
КУПУВАЧЪТ се задъJDкава да се запознае със съдържанието на месечния акт и да го
потвърди в електронната платформа, в срок от 1 (един) ден след публикуването.

Чл. 25. В случай, че КУПУВАЧЪТ не потвърди месечния акт в посочения срок и
начин, констатациите в месечния акт се считат за вrrлидни и задължителни за двете страни.

Чл. 26. При положителна или отрицателна разлика между факryрираното и

действително потребеното количество природен газ през съответния месец, установено с
Месечния акт, l|'ОСТАВЧИКЪТ издава дебитно или кредитно известие.

\\ъ-\ц,Jtý\ъ \q
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ЧП. ГОДIШЕН ЛКТ

Чл.27. Годишният акт /Приложение V/ се съставя и подписва в срок до l5 /петнадесет/
календарни дни след изтичане на съответната година.

Чл. 28. КУПУВАЧЪТ, в рамките на срока по предходния член, се задължава да
подпише Годишния акт.

Чл. 29. Неподписването на Годишния акт от страна на КУПУВАЧА в определения
срок, дава право на.ЩОСТАВЧИКА да изготви и подпише акта едностранно. В този случай
посочените в него количества са задължителни за КУТtУВАЧА.

Чл. 30. /1/ Годишен акт по процедурата на предходните членове на този Раздел 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.

l2l Актът се съставя в 1 5 /петнадесет/ дневен срок от прекратяване на доставките.

YIII. CAHKIЦIPI

Чл. 31. lll При забавяне на плащанията по настоящия договор, КУПУВАЧЪТ дължи
на ЩОСТАВЧИКА обезщетение за забава в размер на l/360 част от законната лихва върху
дължимата сума за всеки просрочен ден, от датата на падежа до датата на окончателното й

изплащане.
l2l За сумата на неустойката по предходната €uIинея, ДОСТАВЧИКЪТ издава и

представя на КУПУВАЧА за плащане известие за начислена неустойка, която последният е

длъжен да заплати вЗ lтриl дневен срок от получаването му.
Чл. 32. lll В случаите на забавяне плащанията по настоящият договор

ДОСТАВЧИКЪТ погасява задълженията на КУffУВАЧА в следната поредност:
1. когато в платежното нареждане е посочен номера на факryрата, дебитното

известие или периода за които се извършва плащането - с получената сума се погасява първо

дължимите неустойки /обезщетенияl, след което се намалява размера на главницата по
посочената факryра при нzrличие на остатък;

2. когато в платежното нареждане КУПУВАЧЪТ не е посочил номера на фактурата
по която извършва плащането, ДОСТАВЧИКЪТ погасява задълженията на КУПУВАЧА
като започва от най-старите задължения.

Чл. 33. /l/ ДОСТАВЧИКЪТ може след 3-дневно писмено предупреждение да
ограничи или да спре подаването на природен г€tз, когато:

1. при забава на плащанията: ако КУПУВАЧЪТ в посоченият в писмото срок не

заплати дължимите от него суми, доставката на природен газ се прекратява в деня и часа,

посочени в писмото за спиране на гzвоподаването. В този случай подаването на природния
гtв се ръзстановява след заплащане на всички дължими суми, вкJI. неустойките
/обезщетенията/, както и разходите на ДОСТАВЧИКА по спиране и възстановяване на
г€tзоподаването. Пр" повече от три пъти извършено санкциониращо спиране на

газоподаването, по тази точка, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява доставката на природен газ

след задължително предоставяне на депозит или банкова гаранция.
2. след извършена проверка се установи, че е нzшице увреждане на средството за

търговско измерване, което е довело до неизмерване, неправилно иlили неточно измерВане
на консумирания природен гulз или са повреденииlили унищожени пломба, знак или друГО
контролно приспособление, поставени от оторизирани органи.

3. КУПУВДЧЪТ системно не осигурява достъп до средствата за търговско
измерване за отчитане и контрол.

4. при неплащане от страна на КУПУВАЧА на стойността на дебитното известие

по чл.l8, ал.3 оттози договор.
5. при непредоставяне в срок на валиден ревизионен акт от технически надзор за

газовите инстаJIации на КУПУВАЧА, съгласно чл.42 от настоящия договор.
l2l В случаите по предходната zulинея ДОСТАВЧИКЪТ разполага с правата по

Раздел IX от договора, с правата по чл.l84 от Закона за енергетиката и всички относимИ

разпоредби от българското законодателство.
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/3/ В посочените по-горе случаи ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вредите,

претърпени от КУПУВАчА, както и за пропуснатите ползи във връзка със спирането или

ограничаването на подаването на природния газ.

Чл. 34. l|l При недоставяне на договореното по Спецификация /Приложение |U,

миним€tJIно годишно количество природен газ, установено с Годишния акт пО Раздел VII,

ДОСТдВЧИКЪТ дължи неустойка в piшMep на 10% от стоЙност,га на договореното, но

недоставено количество.
l2l Алинея първа не се прилага в случаите по чл.l6., при планови ремонти, както и пО

времето на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ От

страна на.ЩОСТАВЧИКА.
Чл. 35. l|l При неприемане на договореното по Спецификация /Приложение |U

миним€ц]но годишно количество природен г€lз, установено с Годишния акт пО Раздел VII,
купувдчЪТ заплаща неустойка в pilзМep на l0o/o от стойността на договореното, но

неприето количество.
/2/ КУПУВДЧЪТ заплаща неустойката по предходната алинея в З lциlдневен срок

от получаване на известие за начислена неустойка.
l3lПри неплащане ДОСТАВЧИКЪТ разполага с правата по Раздел IX от договора, а

също така и с правата по чл.l84 от Закона за енергетиката.
l4l Алинея първа не се прилага в случаите по чл.l6., при планови ремонти, за кОитО

предварително КУПУВАЧЪТ е бил уведомен.
Чл. 3б. Дко изправната страна е претърпяла по-големи вреди в сравнение С

договорените неустойки, същата има право на обезщетение за разликата до деЙСТвИТеЛНО

претърпените вреди.
Чл. 37. При неспазване на срока за начало на доставките или консумацията на

природен газ по чл.5l1rl от настоящият договор, виновната страна заплаща на иЗпРаВНаТа

неустойка в размер на стойността на недоставеното или неприето количество определено в

Приложение II за периода.

IX. ГАРАIIIЦ,IЯ ЗЛ ПЛАЩАНЕ

Чл. 38. За гарантиране на плащанията, КУПУВАЧЪТ дава в полза на

ДОСТАВЧИКА безлихвен депозит или банкова гаранция, в случаите:
l. при поискване от ЩОСТАВЧИКА, преди начало на доставките, или
2. съгласно Чл.33 от този договор, иlили
З. съгласно Чл.35, ал.3 от този договор.

Чл. 39. /l/ В случаите на предходния член КУПУВАЧЪТ внася депозита или

открива банковата гаранция, със срок на валидност - до края на месец януари през

календарната година следваща годината на доставка. Банковата гаранция следва да се
подновява ежегодно до 20 /двадесет/ дни преди началото на всяка следваща календарна
година на доставка.

l2l Гаранuията не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на доставка,
като стойността на гаранцията, съответно депозита, трябва да покрива стойността на най-
голямата месечна доставка, в съответствие с Приложение II плюс 5Yо lпет прочента/ и ДЦС.

/3/ Гаранчията трябва да бъде револвираща, безусловна, неотменима, усвоима и

безотказна, с възможност да се усвои изцяло или частично, както и да съдържа задължение
на банката-гарант да извърши плащане по първо писмено искане на бенефициента.

l4l Гаранuията следва да може да се усвои с обикновено писмено искане, подписано
от представляващия търговското дружество на ЩОСТАВЧИКА.

/5/ Разходите по откриване на гаранцията, нейното подновяване и евенryално
усвояване са за сметка на КУIrУВАЧА.

Чл. 40. /l/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да се удовлетвори от сумата по банковата
гаранция чрез предявяването й, съответно да усвои депозита при неизпълнение на
задълженията по договора.

/2/ Когато ДОСТАВЧИКЪТ се удовлетвори от сумата по банковата гаранция чрез
предявяването й изцяло или частично преди изтичане на срока на договора, КУПУВАЧЪТ
се задължава да даде нова банкова гаранция в 10 (десет) дневен срок от усвояването й.

\цъ-\ц-&с\ъ -Б
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/3/ Когато ДОСТАВЧИКЪТ усвои депозита, преди изтичане срока на договора,
КУПУВАЧЪТ се задължава да внесе нов депозит, в l0 (лесет1 дневен срок от усвояването
му.

Чл.41. Ако горепосочената гаранция не бъде открита или депозита не бъде внесен,
при поискване в случаите на чл.З8, както и по чл.40, ал,2 и ал.3, ЩОСТАВЧИКЪТ има право
да не изпълнява задълженията си по настоящия договор и да спре газоподаването към обекта
на КУПУВАЧА.

х. спЕIц.IАлни условия

Чл. 42.1ll КУПУВАЧЪТ, не по-късно от l5 /петнадесети/ август на текущата година,
задължително изготвя и представя на ЩОСТАВЧИКА всички Спецификации за следващата'
година, плановите ремонти на мощностите си, миним€lлния, номин€UIния и максимаJIен часов

разход поотделно за летния и зимен сезон на работещите мощности, както и за инсталиране
на нови газоползващи уреди и при възникнzши вътрешни аварии на съществуващите
инстirлирани мощности, както и в€lлиден ревизионен акт от технически надзор за газовите
инсталации.

l2l ДОСТАВЧИКЪТ подписва спецификациите и ги предава на КУПУВАЧА в срок
до 15-ти октомври, след което те стават неразделна част от настоящия договор. При
неспазване на срока, ДОСТАВЧИКЪТ съставя едностранно Спецификации Приложение II

и IIR, на база данните за реаJIната консумация на природен гtв на обекта за предходната
година.

Чл.43. При планови ремонти КУПУВАЧЪТ писмено уведомява и потвърждава пред

ДОСТАВЧИКА за продължителността на ремонта, съответно за инстzLпиране на нови
газоползващи уреди, 15 дни преди начЕшната дата на същия, записана в Приложение II и III.
Същият срок в:Dки и за.ЩОСТАВЧИКА при извършване на планови ремонти.

Чл. 44.1ll КУПУВАЧЪТ, който ползва природния г€в за гориво, е длъжен да има

резервно гориво най-малко за 15 денонощия като резерва за аварийни сиryации, спиране,
или намчLпяване на газоподаването от задграничен доставчик.

/2/ КУПУВАЧЪТ се задъJDкава да изготви мерки и технологични схеми за различни
размери на ограничение, при които следва да работи при въвеждане на ограничителен

режим, въз основа на предоставените му от ДОСТАВЧИКА условия и схеми, при които ще
се въвежда ограничителен режим.

Чл. 45./1/ ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за спиране или

ограничаване на подаването на природен гulз, вследствие на:

l. ограничаване или преустановяване доставките на природен г€lз, поради каквито и

да е обстоятелства, настъпили извън територията на Република България;
2. санкциониращи ограничавания или преустановявания подаването на природен газ

към КУПУВАЧА;
3. непреодолима сила (форс мажор) по смисъла на чл. 306 от ТЗ;
4. въведен на основаниечл.72 от Закона за енергетиката (ЗЕ) ограничителен режим;
5. временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен газ, на.

основание чл. 73, ал.l и ал.2 от ЗЕ.
l2lB случаите по ал.1 ЩОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за недоставен природен

гzlз или доставен природен гulз, но с пони)кени параметри.

XI. IIРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРЛ

Чл.46. .Щоговорът се прекратява в следните случаи:
1. с изтичане на срока;
2. по взаимно съгласие,
3. поради виновно неизпълнение на задъJDкенията на някоя от страните. В този

случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си В ПОДхОДЯЩ За

това срок, като предупреждавq че при неспzвване на срока, ще счита договора за прекратен;
4. при тримесечно предизвестие,
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Чл. 47. След прекратяване действиgго на настоящия договор неговите клаузи ще се
прилагат до окончателно изпъJIнение на всички задъJDкения на станите, възникнали през
периода на неговото действие.

ХП. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48. /1/ Служители на КУПУВАЧА по трулови или по грtDкдански договори
нямат право при никакви обстоятелства да извършват работи по поддържането,

ликвидирането на аварии или други действия по съоръженията в газор{rзпределителната
система и измерителнитd уреди на .ЩОСТАВЧИКА, освен ако това не им е възложено
писмено.

l2l Прп нарушение на aJ].l КУПУВАЧЪТ носи отговорност по чл.45 и сл. от Закона
за задълженията и договорите.

Чл. 49. Щоговорът влиза в сила 3 дни след подписването му и е с деЙствие до
31.03.2023г..Щействието му продължава автоматически за всяка следваща година, ако никоя

от страните не иска прекратяването му чрез механизма на чл.46.
Чл. 50. Дко подаването и приемането на природен газ продължи и през следващата

горепосочения период година, отношенията между ДОСТАВЧИКА и КУIIУВАЧА се

уреждат съгласно кJIаузите на настоящия договор до скJIючването на нов.
Чл. 51. /1/ Всички изменения и допълнения на договора са вrulидни, ако са направени

в писмена форма и са подписани от страните с изкJIючение на цитираното в м.2,
l2l При промяна на императивната нормативна урелба в страната, в т.ч. договОрът на

ДОСТДВЧИКА с "Булгаргаз" ЕАД, ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да промени
клаузите на този договор, свързани с промяната, като уведоми за това КУПУВАЧА в 10

lдесетl дневен срок.
/З/ В случай, че КУПУВАЧЪТ не е съгласен с новите условия по договора,

променени, съгласно предходната аJIинея, същият има право да прекрати договора
едностранно с писмено предизвестие по чл.46, т.4 от този договор.

Чл. 52. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат рiвпоредбите на

действащото законодателство на Република България.
Чл. 53. 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, ще
бъдат решавани чрез споразумения между страните. В случай, че страните не постигнат
взаимно съгласие при решаване на спорове между тях - същите се отнасят за решаване пред
Арбитражния съд при БТПП, съобразно неговия Правилник.

Чл. 54. КУПУВАЧЪТ е длъжен в десет дневен срок от настъпването на изменения в

обстоятелствата, отршени в настоящия договор или други обстоятелства, касаещи
настоящите договорни отношения, да уведоми писмено ЩОСТАВЧИКА, както и да
предостави копие от документа за това.

Чл. 55. /l/ КУПУВАЧЪТ (иlили синдика, в случай, че е нilзначен такъв) е длъжен до
пет дни от датата на: изпадане в състояние на неплатежоспособност, откриване на
производство по несъстоятелност, процедура за приватизация или ликвидация, да уведоми
писмено ДОСТАВЧИКА за това обстоятелство.

l2l В случай на неуведомяване, КУПУВАЧЪТ носи отговорност за вреди,
пропуснати ползи, нulJIожени в тежест на ЩОСТАВЧИКА такси и разноски, вследствие
на пропуснати административни или съдебни срокове, както и неустоЙка от 20Yо върху
стойностга на заявените в Спецификация /дългосрочна/ за минимrtлно количество природен
газ - Приложение L

lЗl ДОСТАВЧИКЪТ има право да спре доставката на природен гш, без
предварително предизвестие при узнаване на обстоятелствата по ал.1.

Чл.5б. При подписване на договора КУПУВАЧЪТ задължително представя:
l. декларация, че дружеството не е в състояние на неплатежоспособност и/или

процедура по несъстоятелност;
2. лруги документи - по преценка на ЩОСТАВЧИКА.
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Раздел IX не се прилага, в случаите когато КУПУВАЧ е общинско или държавнО

учреждение.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от

страните.
Неразделна част от договора са:

1. Приложение I - Спецификация /дългосрочна./ за минимtLпно количествО
природен газ;

2. Приложение II - Спецификация /годишна/ за доставка на минимtlлни
количества природен газ;

З. Приложение IIR - Спецификация /реална/ за доставка на реални количества
природен г:lз;

4, Приложение III - Харакгеристика на монтиранрrте мощности, работещи с
природен газ;

5. Приложение [V - Месечен акт;
6. Приложение V - Годишен акт;
"l, Приложение VI - Информачия с данни на Куцryвача;
8. Приложение VII - Информация с данни на,Щоставчика;
9: Приложение VIII - Обекти за газификация.

За.ЩОСТАВЧИКА : За

&r rосу Ja l
/

7- f,{n,- 2

\цв- \ц-д0[8^,(5

a

ч-

ия

.Щоговор за доставка на ОАТ - Аресгаз ЕА.Щ Сц.9 от 19

User
Text Box
ЗЗЛД

User
Text Box
ЗЗЛД




