
СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД  КАРЛОВО 
 

 

за участие в обществена поръчка на стойност по  

чл. 20, ал. 3 от ЗОП, 

чрез изпращане на покана до определени лица,  

с предмет: 
 

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" 

 гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г. ”. 
 

РАЗДЕЛ І: Пълно описание на поръчката и технически спецификации 
 

I. Пълно описание на поръчката 

         Директорът на СУ „Васил Левски”  гр. Карлово обявява обществена поръчка за избор на 

изпълнител, чрез изпращане на покана до определени лица, с предмет: „Доставка на природен 

газ за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г. ”. 

 

Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с 

чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП. 

 

Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка: 

         На основание  чл.191, ал.1 т.2 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената 

поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на  

интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на 

административен акт и не съществува друг алтернативен способ за задоволяване на 

потребностите  и възлагането на поръчката на друго лице би довело до получаване на резултат, 

който е различен от целения и не би удовлетворил потребностите на възложителя, възложителите 

могат да възлагат обществени поръчки чрез покана до определени лица .  

         На основание чл.21, т.1 и чл.39, ал.1 т.3 във връзка с чл.43, ал.6 от Закона за енергетиката, 

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е издала на „КАРЛОВОГАЗ” ООД 

лицензия № Л-266-08/07.05.2008 г. за осъществяване на дейността  „Разпределение на природен 

газ”  за срок от 35 години на обособената територия на община Карлово и лицензия № Л—266-

12/07.05.2008 г. за осъществяване на дейността  „Снабдяване с природен газ от краен снабдител” 

на обособената територия на община Карлово за срок от 35 години. Необходимостта от 

организиране и провеждане на тази процедура се налага предвид факта, че „КАРЛОВОГАЗ” ООД 

със седалище и адрес на управление: гр. Карлово ул.”Свежен” № 14 ЕИК 160067428, е 

единственото дружество за община Карлово, което по смисъла на чл.43 от Закона за енергетиката 

има издадена лицензия за дейността „Разпределение на природен газ” и за дейността „Снабдяване 

с природен газ от краен снабдител”. 

         Видно от гореизложеното „КАРЛОВОГАЗ” ООД гр. Карлово е носител на изключителни 

права, придобити по силата на административен акт- лицензии, издадени от ДКЕВР на основание 

Закона за енергетиката по смисъла на §1 т.26 от Допълнителните разпоредби на ЗОП. Те се 

отнасят за дейността, предмет на обществената поръчка, а в териториалния им обхват – 

територията на община Карлово е разположен обекта, посочен в предмета на обществената 

поръчка - СУ „Васил Левски”  гр. Карлово  и не съществува друг алтернативен способ за 

задоволяване на потребностите от природен газ за отопление на сградите на училището и 



възлагането на поръчката на друго лице би довело до получаване на резултат, който е различен от 

целения и не би удовлетворил потребностите на възложителя.    

  

 Обща прогнозна стойност на поръчката:  57 500 лв. без ДДС 

 

1. Предмет на поръчката  
 

            Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил 

Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон -2019/2020 г. ”. 

2. Правно и фактическо основание за провеждане на процедурата: 

Правното основание за провеждане на процедурата е чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки, поради наличието на изключителни права за доставка на природен газ на територията на 

гр. Карлово, където се намира  сградата на СУ“Васил Левски“ гр.Карлово. Изключителните права 

за доставка на природен газ са придобити по силата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и 2а от Закона за 

енергетиката.  

            Фактическото основание за провеждане на процедурата е необходимостта от доставка на 

природен газ за отопление на  сградите  на СУ“Васил Левски“ гр. Карлово на адрес: гр.Карлово 

ул.“Стремски полк“ № 6, ул. ,,Евгения Бояджиева” №1  и ул.“Александър Стамболийски“ № 18 - 

начален курс. 

3. Финансиране. Обществената поръчка се финансира от бюджета на СУ“Васил Левски“ 

гр.Карлово. 

  

РАЗДЕЛ ІI: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на офертата 
 

1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в 

настоящата документация  и с всички условия, които биха повлияли на предложението. 

2. За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при 

спазване на разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 

3. Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, върху 

която се посочват: 

✓ наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 

обединението, когато е приложимо; 

✓ адрес за кореспонденция, телефон  и по възможност – факс и електронен адрес; 

✓ наименованието на поръчката  и обособената позиция, за която се подават документите 

 Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и не разглежда оферта, която 

е представена  и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на офертите, посочен в 

обявата за обществената поръчка. 

4. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на 

български език и се подписва от управляващия или представляващия участника или от изрично 

упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с 

такъв. 

5. Срок на валидност на предложенията: 90 (деветдесет) календарни дни, като срокът 

започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите.  

 6. Място и срок за подаване на предложенията за участие:  
 Офертите се приемат в канцеларията на СУ„Васил Левски”  гр.Карлово  на адрес: гр. 

Карлово ул.“Стремски полк“ № 6, всеки делничен ден от 8:30 часа до 16:00 часа.  

 Срок за получаване на офертите – до 16:00 ч. на 05.12.2019 г.  

 

 7. Дата и място на разглеждане на предложенията:  

 Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 10,00 ч. на 06.12.2019 г. в сградата на 

СУ„Васил Левски”  гр.Карлово  на адрес: гр. Карлово ул.“Стремски полк“ № 6. 

  



 8. Критерий за възлагане: Най-ниска цена 

  

 Оферта следва да съдържа следните документи: 

 1. Представяне на участника, съгласно (Образец № 1). 

 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно (Образец № 2). 

 3. Ценово предложение, съгласно (Образец № 3). 

 4. Декларация по  за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП(Образец № 4).  

 5. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП (Образец № 5);     

           6. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 

лица и техните действителни собственици ( Образец № 6) 

            7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 

съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа всички 

данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

обществената поръчка. 

 

   

 АЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
      

 

  

       

№ по 
ред 

Показател 
минимални количества 2019 г. Общо 

В т.ч. по тримесечия 

I II III IV 

1 

Природен газ,  (хил.куб.м) 
в т.ч. по месеци в тримесечие 

58000 25200 9100 - 23700 

I-ви месец 9600 7000 - 6000 

II-ри месец 8000 2100 - 8000 

IIII-ти месец 7600 - - 9700 

2 

Минимален часов разход 

  22300 8500 - 21000 Qmin (куб.м/час) 

в т.ч. по месеци I-ви месец 9200 6500 - 5000 

  II-ри месец 7000 2000 - 7000 

  IIII-ти месец 6100 - - 9000 

3 

Максимален часов разход 

  28100 9700 - 26400 Qmax (куб.м/час) 

в т.ч. по месеци I-ви месец 10100 7500 - 7000 

  II-ри месец 9000 2200 - 9000 

  IIII-ти месец 9000 - - 10400 

4 
Ремонти                               (дни)       

5 
Работно налягана на изхода на 
ГРЗП,(бар) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 



  

СЕРТИФИКАТ на ПРИРОДНИЯ ГАЗ 

Сборен ГИС -1 Негру Вода - ГИС Галата 

ОТ: 1.9.2019 09:00 до 1.10.2019 07:00 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  

   

  

  

   

  

 

№ СЪСТАВ ФОРМУЛА стойност Мол % 

1 МЕТАН сн4 95,60658 % 

2 ЕТАН с2н6 2,49162 % 

3 ПРОПАН С3Н8 0,77238 % 

4 и-БУТАН i-C4H10 0,12105 % 

5 н-БУТАН п-С4Н10 0,11716 % 

6 и-ПЕНТАН 1-С5Н12 0,02145 % 

7 н-ПЕНТАН П-С5Н12 0,01538 % 

8 нео-ПЕНТАН пео-С5Н12 
0 , 0 0 0 0 0  % 

9 ХЕКСАН И ВИСШИ i“C6H1 4  0,01360 % 

10 АЗОТ N2 0,63127 % 

11 ВЪГЛЕРОДЕН ДВУОКИС со2  0,20952 % 

12 СЕРОВОД.+МЕРКАП. H2S+MERCAP 0,00018 
г/нм1 2 3 
4 5 6 7 

13 ПЛЪТНОСТ r 0,70293 / I3 

кг/нм 
14 НИСША КАЛОРИЧНОСТ Q 8226 ккал/нм 

15 ВИСША КАЛОРИЧНОСТ Q 9116 / J 3 

ккал/нм 
16 ТОЧКА на РОСА T -16,5 °С 

  
 



РАЗДЕЛ ІV: Образци: 

 

 

           1. Образец № 1 Представяне на участника 

 2. Образец № 2 Техническо предложение 

 3. Образец № 3 Ценово предложение 

 4. Образец № 4 Декларация  за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1  от ЗОП 

 5. Образец № 5 Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, „д“ от ППЗОП  

            6.Образец № 6 Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици  

  

 

ОБРАЗЕЦ № 1 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, чрез изпращане на 

покана до определени лица, с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил 

Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г. ” 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията по-горе се попълва за 

всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, данните се представят в приложение) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес    

  

  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  



  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес   

  

  

  

Участникът се представлява заедно или 

поотделно (невярното се зачертава) от 

изброените лица: 

  

Регистрация по ЗДДС: 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 

указва това в полето) 

  

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща 

банка:…………………………………… 

IBAN.......................................................... 

BIC............................................................. 

Титуляр на сметката:...................................... 

 

 

1. Подаваме настоящата оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от 

нас, за изпълнение обществена поръчка с предмет:  „Доставка на природен газ за нуждите на 

СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г. ”. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени документацията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 

приложения към документацията за участие проект на договор.  

 

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от 

Възложителя. 

 

 

 Дата:........................... г.        Управител/Представител: ....................................................                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 2 



 

Наименование на 

участника: 

 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

/търговското дружество или обединения, или друга 

правна форма/ 

Представлявано от: /посочва се длъжността на представителя на участника/ 

 

Седалище по 

регистрация: 

 

ЕИК:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

/държава, град, пощенски код, улица, №/ 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на СУ 

"Васил Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г. ” 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНЧЕВА, 

 

          С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка по 

публикуваната от Вас покана с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил 

Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г..“ 

 

1. Декларираме, че валидността на нашето предложение е 60 дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти.  

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата сме спазили задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

3. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 

изпълнение, това предложение, заедно с ценовото предложение, писменото приемане от 

Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним поръчката качествено и в срок. 

5. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор - приложение към поканата, приемаме 

клаузите му и ако поръчката бъде възложена на нас, ще сключим договор в съответствие с 

проекта и в законоустановения срок.  

6. Предвиденият за доставка от нас природен газ ще има следните технически 

характеристики: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Приемаме да изпълняваме поръчката в продължение на 1 (една) година от датата на 

сключване на договора. 

 



 

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

Наименование на 

участника: 

 

 

Правно-организационна 

форма на участника: 

 

/търговското дружество или обединения, или друга 

правна форма/ 

Представлявано от: /посочва се длъжността на представителя на участника/ 

 

Седалище по 

регистрация: 

 

Булстат номер:  

Точен адрес за 

кореспонденция: 

 

/държава, град, пощенски код, улица, №/ 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Електронен адрес:  

Лице за контакти:  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 
 С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена 

поръчка,   по реда на чл. 20, ал.  3 от ЗОП, с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на 

СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г.“ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНЧЕВА, 

 

           Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един 

отоплителен сезон-2019/2020 г.“, правим следното ценово предложение: 

 

Крайна цена с включени доставка, разпределение и снабдяване с природен газ за 1000 

нормални куб.м. с ДДС и акциз-  ........................................................ 

В това число: 



В това число: 

-за доставка, определена с Решение на КЕВР ............. лв. 

-пренос чрез компресиране и транспорт – ................. лв. 

-за разпределение –  .................лв. 

-за снабдяване -    ................ лв. 

-акциз -  .............. лв. 

-ДДС  -  ................. 

 

 

Поемаме ангажимент да изпълним предмета поръчката в съответствие с изискванията Ви, 

заложени в  Технически спецификации от документацията за участие. 

      Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни включително от крайния срок за получаване на 

офертите. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 

с гореописаната оферта. 

   

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице  

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

 
 

 

  

ОБРАЗЕЦ № 4 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 54, ал. 1  от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... с 

(собствено, бащино, фамилно име) 

 

ЕГН: ..........................,  в качеството си на .................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 

(име/ наименованието на участника) 

участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет: 

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един 

отоплителен сезон-2019/2020 г.“  

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, 

чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс; 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т.1 престъпление в друга държава-

членка или трета страна; 



3. Представляваният от мен участник няма задължения за данъци и задължителни осигурителни 

вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите 

по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.   

4. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

5. Представляваният от мен участник: 

- не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

6. Представляваното от мен лице няма влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение за нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

7. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на закона с възложителя или 

със служители в неговата организация. 

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни. 

 

Дата, ..............................                                                        Декларатор: ................................ 

/подпис и печат/ 

 . 

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да 

го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.  

 

ОБРАЗЕЦ № 5 

 

 

 

  

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП  

 

 

 

Долуподписаният ………………………………………………………………………………, с 

ЕГН …………………………….., с лична карта № ……………, издадена на …………………., 

от…………………………….., в качеството ми на ………………………………………………….  
        (посочете длъжността)  

на …………………………………………................................................................................................ 
(посочете наименованието на участника) 

- участник в обществена поръчка по чл. 187 от Закона за обществените поръчки с предмет:  

„Доставка на природен газ за нуждите на СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един 

отоплителен сезон-2019/2020 г.“ 

 

  

  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 



 

при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, 

включително условията на труд и минимална цена на труда, както и изискванията, свързани с 

данъци и осигуровки и опазване на околната среда. 

 

 

 

Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

Дата: ………………. г.                               Декларатор: ………………………. 

                                         (подпис, печат)  

 

ОБРАЗЕЦ № 6 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

 

Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме, 

фамилия )   ЕГН …………………………, в качеството на ............................................ на 

................................................................................................ - участник в обществена поръчка по чл. 

187 от Закона за обществените поръчки с предмет:  „Доставка на природен газ за нуждите на 

СУ "Васил Левски" гр. Карлово за един отоплителен сезон-2019/2020 г.“ 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, а именно: .......................................  

Забележка: В т. 1 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано с лица, регистрирани в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано с лица, 

регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: .......................................  

Забележка: В т. 2 се оставя вярното, а ненужното се зачертава. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ............. от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС). 

 

             Забележка: Точка 3 се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим. 

 



           4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. 

 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 

  

 

ДАТА: ................... г.                                        ДЕКЛАРАТОР: ................................  

                                     (подпис, печат) 

проект 

Д О Г О В О Р 

 

за възлагане на   обществена поръчка с предмет: Доставка на природен газ за нуждите на 

СУ „Васил Левски“ гр.Карлово за един отоплителен сезон- 2019/2020 г. 

 

№ ...................... 

 

 

 

Днес, ………..2019 год.  в гр. Карлово между: 

СУ “Васил Левски“ със седалище и адрес на управление  гр.Карлово: ул.“Стремски полк“ № 

6 и ЕИК по БУЛСТАТ  000454686, представлявано от Мариана Манчева  на длъжност директор и 

Даниела Маркова –гл. счетоводител, наричано по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 

И 

.................................................................................................................. представлявано от 

...............................................................тел, с адрес на 

управление:............................................................  , адрес за 

кореспонденция:..................................................................................................  , с ЕИК 

.................................., код по ДДС ..........................................., наречено за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

  

 

на основание чл. 194 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки и утвърден 

от директора на  СУ“Васил Левски“ гр. Карлово  протокол  от работа на назначената комисия за 

разглеждане и оценка на получената оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка, 

проведена чрез покана до определени лица с предмет: „Доставка на природен газ за нуждите на 

СУ“Васил Левски“ гр.Карлово за един отоплителен сезон- 2019/2020 г. “, 

 

се сключи настоящия договор, който е съставен в съответствие с „Общи условия за 

продажба на природен газ”, одобрени на основание чл. 21, т. 4 от Закона за енергетика и в 

съответствие с Правила за работа с ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ на природен газ, присъединени към 

Газоразпределителното предприятие. 

 

ДЕФИНИЦИИ НА ПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 

1. Терминът „Отчетен период“ означава период за отчитане на изразходваните количества 

природен газ, за един календарен месец. 

2. Терминът „Нормален кубичен метър“ означава количеството природен газ в един 

кубичен метър, при температура 20 °С (293,15 °К) и абсолютно налягане 0,101325 МPa 

(мегапаскала). 

3. Терминът „Място на  доставка“ означава индивидуалното устройство за търговско 

мерене, обслужващо Купувача, където се осъществява предаване – приемане на количествата 

природен газ и се извършва търговското  мерене. 



4. Терминът „Природен газ“ означава многокомпонентна въглеводородна смес, съдържаща 

основно метан СН4 и въглеводороди от неговия хомоложен ред СnH2n+2 и невъглеводородни 

компоненти, които образуват естествени подземни акумулации. 

5. Терминът „Газоизмервателно табло“ (ГИТ) означава съоръжение за присъединяване 

обекта на Купувача към газовата инфраструктура, по смисъла на Общите условия за продажба на 

природен газ, съоръжено с индивидуално устройство за търговско измерване на природен газ. 

5. Терминът „Газорегулиращо и измервателно табло“ (ГРИТ) означава съоръжение за 

присъединяване обекта на Купувача към газовата инфраструктура, по смисъла на Общите 

условия за продажба на природен газ, съоръжено с индивидуално устройство за търговско 

измерване на природен газ. 

6. Терминът „Коректор“ означава устройство, привеждащо отчетените от брояча на 

индивидуалното средство за търговско мерене обеми природен газ към нормални кубични метри. 

 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снабдява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в минимални 

годишни количества по Спецификация,  и Качество и налягане, през периода на настоящия 

договор срещу задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приема и заплаща природния газ. 

Чл. 1.2. Минималнитe договорени количества по предходния член се доставят и приемат 

на база тримесечни и месечни спецификации, съгласно Спецификация. 

Чл. 1.3. Снабдяването с природен газ се извършва през текущата година по взаимно 

договорена Спецификация. 

 

 

2. СРОКОВЕ И КАЧЕСТВО 

Чл. 2.1./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да снабдява през договорения период, а 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получава договорените, в съответствие със спецификациите количества 

природен газ. 

/2/ Заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ минимални количества природен газ се отнасят за 

известните към датата на подписване на настоящия договор инсталирани мощности. 

   

            /3/ При възникване на повишено потребление на природен газ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да уведоми своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и да предоговори заявените количества в 

срок  не по-малко от 15 дни преди месеца на доставка. 

 

Чл. 2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури падаване на природен газ с 

гарантирано налягане при условие, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не превишава максималната часова 

консумация през зимния и летен сезон, съгласно Спецификация. 

Чл. 2.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сертификат за химическия състав и качеството на 

природния газ при поскване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

3. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл. 3.1. Предаването и приемането на природния газ, както и търговското му измерване се 

извършва на мястото на доставка – изхода на ГРИТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обслужващо 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, инсталирано на границата на имота. 

Чл. 3.2. Измерването на доставения газ се осъществява от инсталирани в ГРИТ средства за 

измерване разхода на природен газ, проверени и маркирани от лицензирани органи, като за 

контролен час за отчитане на доставените количества газ за денонощието се приема 08.00 часа. 

Чл. 3.3. Рискът от изпускане или увреждане качествата на природния газ преминава от 

ДОСТАВЧИКА към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след измерването му. 

Чл. 3.4./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава за свой представител/приемчик в мястото на 

доставка служителят:…………………………………., на длъжност огняр, тел. 

…………………………….., e-mail: ……………………………., същият е инструктиран по 

нормативните изисквания за техническа безопасност. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава за свой представител в мястото на доставка 

служителят ................................................ , на длъжност ..................................., тел. .........................., 



факс, e-mail: ..................................., на когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да осигурява 

безпрепятствен достъп до измервателните уреди. 

/3/ Отчетените количества природен газ, установени от измервателните уреди в ГРИТ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се считат за единствено меродавни и задължителни за страните. При 

установена разлика между тези показания и сумата на показания на всички уреди на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛите, включени на измерителната линия в ГРИТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разликата се 

разпределя между тези ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, пропорционално на приетия от тях природен газ, 

отчетен от уредите им, или с подписан от тях протокол за разпределяне на разликата в 

количествата. 

/4/ Когато индивидуалните устройства за търговско мерене са разположени в имота на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият осигурява безпрепятствен достъп до индивидуалните устройства на 

упълномощени лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу представяне на служебна карта. 

Чл. 3.5. В случаите, когато измервателните уреди на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се окажат 

неизправни, или по някакви причини не работят, количествата подаден и приет природен газ се 

установява на база часовия разход на работещите с природен газ монтирани мощности на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като за целта се съставя и подписва в тридневен срок двустранен протокол. 

Чл. 3.6./1/ Независимо от периодичните проверки, наложени от нормативната уредба, 

ДОСТАВЧИКЪТ може да извършва проверки на индивидуалните измерителни устройства за 

търговско мерене по своя преценка и за своя сметка. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да  изисква по всяко време проверка на измерителното 

устройство за търговско мерене от независима оторизирана изпитвателна лаборатория, като 

разходите за сметка на ДОСТАВЧИКА, ако уредите са неточни и са за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако уредите са изправни. 

/3/ При необходимост от ремонт на уредите, разходите са за сметка на ПРОДАВАЧА, с 

изключение на доказано умишлено увреждане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за състоянието на газовите инсталации и 

съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, разположени след мястото на доставка. 

Чл. 3.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да осигури постоянна телефонна или електронна 

връзка с Диспечерския център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като за целта води Дневник, в който се 

отразяват водените разговори, отнасящи се до количествата на подавания природен газ и 

възникнали аварии. При липса на телефонна или електронна връзка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира 

подаването на природен газ и не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи от 

страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 3.9./1/ Ако при някоя от страните възникнат причини, независещи от тях, които водят 

до ограничаване или спиране подаването/приемането на природен газ, страната е длъжна да 

предупреди другата по телефон, факс или електронна поща, най малко три часа преди 

ограничаването или спирането. 

           /2/ При спешни аварий или форсмажорни обстоятелства, чиито настъпване съответната  

страна не може да предвиди, уведомяването се извършва едновременно с настъпване на 

причината за ограничаването или спирането. 

/3/ В случаите по предходните алинеи, когато съответната страна е изпълнила 

задължението си да уведоми другата в предвидените срокове, тя не носи отговорност за вреди и 

пропуснати ползи. 

Чл. 3.10./1/ При въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или 

ограничаване и снабдяването с природен газ, при условия и ред, определени с наредба на МИЕТ, 

издадена съгласно чл. 74, ал. 1 от Закона за енергетиката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя природен газ 

по  данните, записани в Спецификация,  при възможните степени на ограничения за категорията 

му – ВЪЗЛОЖИТЕЛ за стопански нужди, съгласно категоризацията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 

10 от 09.06.2004 г.  

           /2/ Максималното допустимо време и периодичност на прекъсване на снабдяването с 

природен газ, по преходната алинея се определя: 

● при въвеждане на ограничителен режим – до неговата отмяна, съгласно реда и условията 

на Наредбата. 



● при въвеждане на временно прекъсване или ограничаване на снабдяването с природен 

газ – до 48 часа, по предварително съгласувана периодичност, съгласно изискванията на чл. 10.2 

от настоящия договор. 

/3/ в случаите на ал. 3 и за времето на действието им ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 

отговорност за недоставен природен газ или доставен природен газ, но с понижени параметри. 

           /4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ (промишлен ВЪЗЛОЖИТЕЛ с или без алтернативно гориво), се 

задължава да изготви мерки и технологични схеми за различни размери на ограничение, при 

които следва да работи при въвеждане на ограничителен режим, оформени като неразделна част 

от настоящия договор. 

  

4. ЦЕНА 

Чл. 4.1./1/ Цената на природния газ, по който се извършва снабдяването и заплащането и се 

определят периодично в съответствие с действащите в страната официални регламенти за 

ценообразуване на природния газ и публикуваните официални цени. При промяна на цената на 

природния газ страните подписват приемо - предавателен протокол за отчитане на количествата. 

/2/ Цената на природния газ се определя в пункта за снабдяване, съгласно чл.  3.1. 

Чл. 4.2. Цената  на природния газ е определена за 1 000 нормални кубически метра (nm³) и 

за качество, съгласно нормативните изисквания. 

Чл. 4.3. Калоричността на природния газ се определя от Договора с външния 

ИЗПЪЛНИТЕЛ в границите на 8 000 ± 100 kcal за nm³. 

Чл. 4.4. Стойността на количеството природен газ, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ употребява 

през съответния месец, се определя на базата на цената на природния газ за този месец и  реално 

потребеното количество, съгласно Месечен акт, в съответствие с чл. 6.1. 

 

5. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното месечно 

количество природен газ  съгласно ценовото предложение по банков път в 

............................................ БАНКА  по сметка: IBAN: ................................................................., BIC: 

..........................................., авансова, в срок до пет календарни дни преди изтичане на месеца, 

предхождащ доставката. 

/2/ В законовия срок след получаване на превода, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура, по ал. 1, съгласно заявените за следващия месец 

количества при цена на природния газ, валидна за месеца, в който е извършено плащането. При 

промяна на цената на природния газ, валидна за месеца, през който се извършва доставката, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното дебитно или кредитно известие. 

/3/ В случаите, когато срокът на плащане изтича в неработен ден, то преводът на  сумата се 

осъществява в първия следващ срока работен ден. 

 /4/ За дата на извършване на плащането се приема датата на заверяването на банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

             Чл. 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи служител, с който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

да кореспондира по въпросите за плащане на природния газ: 

Име:…………………….., на длъжност главен счетоводител, тел.: 

……………………………..,  

e-mail: ………………………..  

 

6. МЕСЕЧЕН АКТ 

            Чл. 6.1./1/ Количеството природен газ, потребен през съответния месец, се установява с 

двустранно подписан Месечен акт,  който се оформя до края на първия работен ден след изтичане 

на месеца от представители на двете страни. 

/2/ Отказът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да подпише месечния акт, дава право на представителя  на 

ДОСТАВЧИКА да изготви и подпише месечния акт едностранно. В този случай посочените в 

Месечния акт количества служат за издаване на фактура. 

            /3/ Ако е на лице положителна или отрицателна разлика между фактурираното и 

стойността на действително потребеното количество природен газ през съответния месец, 
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установено с месечния акт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срока по чл. 5.1./2/ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

съответно дебитно или данъчно кредитно извистие. 

/4/ Когато преведената сума надвишава стойността на действително  потребеното 

количество природен газ през месеца и когато няма стари задължения, с разликата се намалява 

предстоящата за плащане сума, спазвайки общите разпоредби на ЗДДС и след подписване на 

двустранен протокол за прихващане. 

           /5/ Когато преведената сума е  по-малка от стойността на действително  потребеното 

количество природен газ през месеца, в срок до 7 (седмо) число на следващия консумацията 

месец (или първия работен ден след тази дата) и на база полученото дебитно известие по ал. 3, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да преведе разликата по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

7. САНКЦИИ 

Чл. 7.1. В случай, че заверяването на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с дължимите 

суми не бъде извършено в предвидените за това срокове, съответно по чл. 5.1./1/, както и по чл. 

6.1./5/  или в първия работен ден след тези дати включително, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 1/360 от законната лихва (ОЛП + 10 пункта) от дължимата сума за всеки 

пресрочен ден от датата на окончателното им изплащане. 

Чл. 7.2./1/ В случаите, когато поради постъпване на сумите по чл. 5.1./1/ или по чл. 6.1./5/ в 

обслужващата ДОСТАВЧИКА банка след изтичане на посочените срокове, е начислена 

неустойка за забавата и: 

а) в платежното нареждане е посочен месецът, за който се извършва плащането (чл. 5.1./1/) 

или доплащането (чл.6.1./5/) с получената сума се погасява първо неустойката по тази данъчна 

фактура, съответно по това данъчно дебитно известие, след това се намалява размера на 

главницата по тях, и при наличието на остатък се прилага разпоредбата на буква „б“ на 

настоящия член. 

б) в платежното нареждане не е посочен месецът, за който се извършва плащането (чл. 

5.1./1/) или доплащането (чл.6.1./5/) с получената сума се погасяват последователно неустойката 

по най-старата неизплатена данъчна фактура, главницата по нея, неустойката по най-старото 

неизплатено данъчно дебитно известие, гравницата по него и т.н. до изчерпване на сумата. 

Чл. 7.3./1/ при забава на плащането на сумите по чл. 5.1./1/ или по чл.6.1./5/ с повече от 5 

(пет) календарни дни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да ограничи или да спре подаването на природен 

газ. Снабдяването с природен газ се възстановява след: 

● заплащане на всички дължими суми и неустойки по тях; 

● заплащане на разходите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по спиране и възстановяване на доставките; 

             /2/ В посочените по горе случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за вредите, 

претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и за пропуснати ползи във връзка със спирането или 

ограничаването на подаването на природния газ. 

            Чл. 7.4./1/ При недоставяне на договореното по Спецификация,  минимално годишно 

количество природен газ, установено с Годишен акт по чл. 9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща 10 

(десет) % от стойността на договореното, но недоставено количество, изчислена при цена, която е 

средноаритметична  от месечните цени, действащи за дванадесетте месеца на съответната година 

наснабддяване. 

/2/ Алинея първа не се прилага в случаите по чл. 3.9., при планови ремонти, както и по 

време на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7.5./1/ При системно неизпълнение на чл. 2.1., ал. 3 през дадена календарна година (три 

или повече месеца) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, установено със съответните месечни актове, и 

в случай, че доставеното количество природен газ в течение на дадената година, установено с 

годишния акт по чл. 9.1. надвишава с 10 (десет) % заявеното по Спецификация,  , 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 10 % (десет процента) от приетото над заявеното количество, 

изчислена при цена, която е средноаритметична от месечните цени, действащи за дванадесетте 

календарни месеца на съответната година на снабдяване или при първа година на снабдяване за 

съответните календарни месеци от началния месец на потребление и последния календарен месец 

на тази година. 



            /2/ При неприемане на договореното по Спецификация,   минимално годишно количество 

природен газ, установено с Годишен акт по чл. 9.1., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 10 % (десет 

процента) от стойността на договореното, но не прието количество, изчислена при цена, която е 

средноаритметична от месечните цени, действащи за дванадесетте месеца на съответната година 

на снабдяване. 

/3/ Алинея първа не се прилага в случаите по чл. 3.9., при планови ремонти, както и по 

време на санкциониращо ограничаване или спиране на доставките на природен газ от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7.6. В случай на неплащане на количествата природен газ, съгласно чл. 7.4. и по чл. 7.5. 

в тридневен срок от получаване на данъчната фактура, неизправната страна дължи неустойка в 

размер на 1/360 от законната лихва (ОЛП + 10 пункта) върху дължимата сума за всеки ден 

просрочие. 

 

8. ГАРАНЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 8.1./1/ в случаите на чл. 7.3./1/, плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се 

обезпечи с издаването на Банкова гаранция,   в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Такава гаранция 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да открие до 20 (двадесет) дни от изпращане на писмено 

предупреждение по чл. 7.3./1/ с валидност до края на календарната година на доставка. Банковата 

гаранция следва да се подновява ежегодно до 20 (двадесет) дни преди началото на всяка следваща 

календарна година на снабдяване. След приключване на снабдяването по настоящия договор 

гаранцията ще действа в течение  на 30 (тридесет) дни след последната дата на снабдяване с  

природен газ. 

/2/ Гаранцията не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на снабдяване и 

стойността на гаранцията трябва да покрива стойността на средно месечната доставка за 

предходната година, плюс 5 % (пет процента). При промяна на цената на природния газ през 

периода на действие на гаранцията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок от пет дни да 

актуализира нейната стойност до съответния необходим размер. За първите дванадесет 

календарни месеца от подписването на договора, стойността на гаранцията трябва да покрива 

стойността на направената средно месечна заявка, за съответната година, плюс 5 % ( пет 

процента) 

/3/ Гаранцията трябва да бъде револвираща, усвоима и безотказна и да съдържа 

задължение на Банката – гарант да извърши плащане по първо искане на Бенефициента в случай, 

че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е изплатил в договорените срокове изцяло или частично потребеното 

месечно количество природен газ, или не е доплатил по дебитно известие за предходния месец на 

снабдяване, или не заплатил дължимите по договора неустойки. 

/4/ Гаранцията следва да може да се усвои с обикновено писмено искане, подписано от 

представляващия търговското дружество на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/5/ Банковите разходи по откриване на гаранцията и по нейното подновяване са за сметка 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а тези по евентуалното и усвояване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8.2. В случай, че горепосочената гаранция не бъде открита в срок до 30 (тридесет) дни 

след получаване на известието по чл. 7.3./1/ или те бъде своевременно подновявана, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право  

да се откаже от задълженията си по настоящия договор до решаване на въпроса за плащанията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

9. ГОДИШЕН АКТ 

Чл. 9.1. След изтичане на всяка договорна година, упълномощените представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумират доставките в течение на дадената година на основа 

на месечните актове и подписват Годишен акт,  . 

Чл. 9.2./1/ Годишният акт със съставя и подписва при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10 (десет) дни 

след изтичане на съответната календарна година. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поканва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на горепосочения срок да 

изпрати упълномощен представител в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише годишния акт. 

Чл. 9.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в определения  му за това в 

поканата ден и час, или отказът на същия да подпише Годишния акт, дава право на представителя 



на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изготви и подпише годишния акт едностранно. В този случай, посочените 

в него количества служат за изготвяне на фактура. 

 

10. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 Чл. 10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, не по-късно от 1 (първи) октомври на предходната година, 

задължително отразява за следващата плановите ремонти на мощностите си, както и минималния, 

номиналния и максимален часов разход, за летния и зимен сезон на работещите мощности. 

Чл. 10.2. При планови ремонти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява и потвърждава писмено 

продължителността на ремонта 15 (петнадесет) дни преди началната дата на същия. Същото важи 

и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ползващ природния газ е длъжен да си осигури алтернативно 

гориво най-малко за 15 (петнадесет) денонощия като резерв при аварийни ситуации или спиране, 

или намаляване на газоподаването от задграничен ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 

Чл. 10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за спиране или  

ограничаване на подаването на природен газ следствие на: 

● липса на постоянна телефонна, радиотелефонна или интернет връзка между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и диспечерския център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

● намаление или спиране на снабдяваните количества природен газ, поради каквито и да е 

обстоятелства, настъпили извън или в територията на Република България, не по вина на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

● санкциониращи спирания или намалявания на подаването на природен газ към 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

● непреодолима сила (форс мажор) по смисъла на чл. 306 от ТЗ, в т.ч. екстремни 

климанични температури и ограничения за движения по Републиканска пътна инфраструктура, 

● в случаите на чл. 3.10, ал. 1 от настоящия договор. 

 

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 11.1. Договорът се прекратява при: 

● изтичане на срока, 

● взаимно съгласие, 

● виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай изправната 

страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за това срок, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение в срока, ще счита договора за развален. Развалянето 

има действие за напред. 

Чл. 11.2. След прекратяване действието на настоящия договор неговите клаузи ще се 

прилагат до окончателно изпълнение на всички задължения на страните, възникнали през периода 

на неговото действие. 

 

           12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 12.1./1/ Служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по трудови или по граждански договори нямат 

право при никакви обстоятелства да извършват работи по ликвидирането на авариипо 

съоръженията в газоразпределителната система. 

/2/ При нарушение на горната алинея се носи отговорност по чл. 45 и сл. от ЗЗД. 

            Чл. 12.2. Договорът влиза в сила от датата на въвеждане на газовите съоръжения в редовна 

експлоатация, съгласно действащите технически нормативи и е с действие до 31.12. 

/1/ До въвеждането в редовна експлоатация на  газовите съоръжения и отклонения, 

обслужващи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури подаване на природен 

газ по предварителна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия договор за 

извършване на комплексни изпитания, настройка и 72-часови проби в експлоатационни условия. 

/2/ Доставените и приети количества природен газ, по горната алинея, се заплащат 

авансово от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно клаузите на настоящия договор и се оформят в типов 

Протокол. 

Чл. 12.3. Ако  подаването на природен газ и приемането му продължи през следващата 

година от горепосочения период, отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се 

уреждат съгласно клаузите на настоящия договор до сключване на нов. 



Чл. 12.4./1/ Всички изменения и допълнения на договора са валидни, ако са направени в 

писмена форма и са подписани от страните и представляват неделима част  от договора. 

/2/ При промяна на императивната нормативна уредба,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

едностранно да промени клаузите на настоящия договор, свързани с нея, като уведоми за това 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в подходящ срок. 

Чл. 12.5. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл. 12.6. На основание чл. 92 от ГПК всички спорове породени от настоящия договор или 

отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в 

договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от 

компетентния съд, съобразно правилата за родова подсъдност. 

Чл. 12.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок след настъпили изменения в 

последната пререгистрация да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да представи копие от 

такова. 

Чл. 12.8./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен до пет дни от датата на откриване на производство 

по несъстоятелност, процедура за ликвидация да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

обстоятелството. 

/2/ В случай на неуведомяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, пропуснати 

ползи, наложени в тежест на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такси и разноски, вследствие на пропуснати 

административни или съдебни срокове. 

Чл. 12.9. При подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължително представя: 

/1/ Съдебно удостоверение за актуално състояние за вписаните в Търговския регистър 

данни по партидата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, към момента на подписване на договора; 

/2/ Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, издадено от съответната 

данъчна служба, 

/3/ Заверено копие от удостоверение за БУЛСТАТ, 

/4/ Декларация, че Дружеството не е в производство по несъстоятелност, към датата на 

договаряне, 

/5/ Копие от Разрешение за ползване на строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, издадено от ДНСК 

(важи само за нови ВЪЗЛОЖИТЕЛи и се представя от тях до три дни от получаване). 

 

     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

     Директор:                                                                                 Управител: 

 

   /Мариана Манчева/                                                         

 

                                                                                                           

                                                                                   

 

     Гл.счетоводител:                                                                                                

 

 

 

 

 

 


