
"ДОБРУДЖА ГАЗ" АД -  ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ул. "Васил Априлов" №5, тел./факс 05731/2031 email: dbgaz@matl.bg 

http://dobrudjagas.my.contact.bg

д о г о в о р  2  0 № г .

за присъединяване на стопански потребители към 
газоразпределителната мрежа на "ДОБРУДЖА ГАЗ"АД

Днес, 06.10.2017г., в гр. Генерал Тошево между:
1. "ДОБРУДЖА ГАЗ"АД, със седалище и адрес на регистрация гр. Генерал 

Тошево, ул."Васил Априлов"№5, БУЛСТАТ: 834056 298, представляващо 
"Обществен Снабдител" съгласно закона за Енергетиката и притежаващо 
лицензия за разпределение на природен газ № Л- 183- 08/17.12.2004г. и 
лицензия за обществено снабдяване с природен газ №Л- 183- 
12/17.12.2004г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране 
(КЕВР), представлявано от Георги Георгиев - Изпълнителен директор, 
наричайо за краткост ТАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ" от една 
страна

и
г

2. ЗАЯВИТЕЛ: инж. Йорданка Тончева Найденова-^
и Златан Филипов р-л счетоводен отдел

(трите имена -  длъжност)
Наименование на фирмата: СИДП ДП ТП ДГС Генерал Тошево 
Адрес: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №42 
наричан за краткост "Заявител", общо наричани "Страните".
Адрес на .кореспонденция: гр. Генерал Тошево, ул. "Трети март" №42 
БУЛСТАТ: 2016174120061

Лице за контакт, тел./ моб.тел.: Златан Денчев -  0889/233267 
e-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg

На основание чл. 199 от Закона за енергетиката ("ЗЕ") и Наредба №7 от 
09.06.2004г. за присъединяване към газопреносната и 
газоразпределителните мрежи и във връзка с подадено заявление за 
присъединяване вх. № 78/04.10.2017г. (Приложение №1), което е 
неразделна част от този договор се сключи настоящият договор за 
следното:

Предмет на договора

mailto:dbgaz@matl.bg
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mailto:dgs.g_toshevo@dpshumen.bg
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Чл.1. (1) Заявителят възлага, а Газоразпределит4лното предприятие приема 
срещу заплащане, да присъедини към газоразпределителната си мрежа обекта 

на Заявителя, находящ се в гр. Генерал Тошево, vл. "Трети март" №42

яване:
...bar, Ризх./Ж.ЛмЬаг

1.2. Параметри на съоръжението за присъед
1.2.1. Входно и изходно налягане на : Р вх......]
1.2.2. Qmax/r.=.................. м.куб./г \
1.2.3. Qmin/r.=.................. м.куб./r \
1.2.4. Q m in /M .= ...:............ м.куб./м. за летен период (май- октомври)
1.2.5. Qmin/M.=.............. м.куб./м. за зимен перио^ (ноември- април)
1.2.6. Qmin/h=.......... куб.м/час и Qmax/h=................ куб.м/час;
1.2.7. Режим на работа: прекъсваем
1.2.8. Степен на непрекъсваемосг на подаване на ррироден га з :......
1.2.9. Вид, място,брой изводи и брой замерни съоръжения: 1
1.2.10. Граница на собственост на съоръженията- изход на измервателното 
съоръжение, на границата на собствеността на ЗАЯВИТЕЛЯ.

1.2.11. Инсталирана обща мощност на обекта на потребителя^ .! i
1.2.12. Резервно гориво (вид и време на превключване)...........

1.2.13. Технически параметри на съоръженията и инсталациите за резервно
гориво.......................................................................................................................

1.2.14. Предвидените за работа с природен газ горивни уредби 
(газоползващите уреди, газовите уреди) към момента на присъединяване на 
обекта на ЗАЯВИТЕЛЯ са:

1) Газови конвектори

Срок на договора

Чл.2. (1) Срокът на договора е 1 (една) година от подписването му.
(2) Срокът започва да тече след заплащане от Заявителя на цената за присъединяване.
(3) Срокът по ал.1 може да бъде удължен със срока на закъснението при настъпване на 
следното обстоятелство.

1. Общинска администрация не иска да издаде Разрешение за строеж в срок от 
15 дни от подаване на молба.
(4) Договорът се счита за изпълнен с издаване на Актове за технически преглед, 
съответно на съоръженията за присъединяване и на съоръженията/газовата 
инсталация на Заявителя.

Цена за присъенияване и начин на плащане

Чл.З. (1) Заявителят заплаща на Газоразпределителното предприятие цена за 
присъединяване в размер 1616.40 лв. с включен ДДС, определена с решение на КЕВР.

(2) Заявителят заплаща цената за присъединяване по ал.1 при подписване на 
настоящия договор, срещу което Газорапределителното предприятие издава 
данъчна фактура. _
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(3) Газоразпределителното предприятие проектира и изгражда 
съоръженията за присъединяване на потребителя към 
газоразпределителната мрежа за своя сметка.
(4) Като гаранция за изпълнение на настоящия договор, Заявителят се 
задължава да представи на ГРПр депозит в размер на 0.00 лв.
(5) Депозитът се връща на Заявителя под формата на природен газ с условия 
уточнени в Договор за снабдяване с природен газ.
(6) В случай, че ЗАЯВИТЕЛЯТ се откаже от сключването на договор за 
снабдяване с природен газ или сключи такъв при условия, различни от 
уговореното в чл.1.2., депозитът се усвоява в полза на ГРПр без задължения 
към ЗАЯВИТЕЛЯ съгласно т.5

Във всички други случаи депозитът се връща съгласно т.5
(7) Депозитът по чл.3.4. се заплаща на ГРПр по банков път в срок 5(пет) 
работни дни, след датата от подписване на договора.
(8) Договорът влиза в сила след като ЗАЯВИТЕЛЯТ изпълни в срок 
задълженията по чл.3.1. и чл.3.4.
Чл.4. (1) Заявителят се задължава да изгради дворната мрежа и вътрешната 
инсталация при спазване на техническите изисквания и условията, посочени 
в Съгласието за присъединяване на Газоразпределителното предприятие и 
да получи Акт за първоначален технически преглед в срока по чл.2, ал.1 от 
настоящия договор.
(2) Заявителят се задължава да осигури извършването на настройка на 

газовите си уреди в срок от 3 (три) дни от подаване на природен газ от 
Газорапредлеителното предприятие към присъединените газови 
съоръжения и инсталации.

Права и задължения на Газоразпределителното предприятие

Чл.5. (1) Газоразпределителното предприятие се задължава да изгради 
съоръженията за присъединяване на обекта на Потребителя и да получи Акт 
за технически преглед в срока по чл.2 от настоящия договор.

(2) Отклоненията и съоръженията, които се изграждат от 
Газоразпределително предприятие за присъединяване на обекта на 
Заявителя към разпределителната мрежа, са негова собственост.

(3) ГРПр се задължава да определи свой упълномощен представител, който 
да присъства при провеждане на 72-часови проби в експлоатационни 
условия на съоръженията и инсталациите, собственост на ЗАЯВИТЕЛЯ, 
като ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на представителя на 
ГРПр до тях.

(4) ГРПр подава природен газ към присъединяваните дворни мрежи, 
вътрешни инсталации и съоръжения, собственост на ЗАЯВИТЕЛЯ в срок от 
3 (три) работни дни след заплащане от ЗАЯВИТЕЛЯ на цената на 
природния газ, необходим за провеждане на 72-часовите проби на 
вътрешните газови инсталации и след изпълнение на следните условия:

ч
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4.1. Представени в ГРПр изпълнителска (екзекутивна) документация;
4.2. Паспорти и инструкции за монтаж и експлоатация на газовите уреди 

и съоръжения;
4.3. Заверка от оправомощените органи за извършен независим 

технически надзор на дворните мрежи и вътрешните инсталации;
4.4. Представени документи за правоспособност за работа на служители 

на ЗАЯВИТЕЛЯ със съоръжения с повишена опасност;
4.5. Представяне на Акт за технически преглед и разрешение за 

експлоатация на вътрешната газопроводна инсталация на 
ЗАЯВИТЕЛЯ;

4.6. Представяне на констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (акт образец 15);

4.7. Ревизионна книга на газовата инсталация
4.8; Представяне на Заповед на ЗАЯВИТЕЛЯ за провеждане на 72-часови 

проби на газовите съоръжения и инсталациите, негова собственост;
4.9. Книга за първоначален инструктаж по Техника на безопасност.

Чл.6. (1) При неспазване на срока по чл.2, ал.1 неизправната страна 
дължи неустойка в размер на 0,2 (нула цяло и два) % за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 (десет) %, изчислени върху цената за 
присъединяване по този договор.

(2) Ако изграждането на дворната мрежа и вътрешната инсталация се 
забави с повече от 15 (петнадесет) календарни дни от срока по чл.2, ал.1 
по вина на Заявителя, същият губи правото върху платената цена за 
присъединяване по договора, като в този случай договорът се счита за 
прекратен.

(3) Ако изграждането на съоръженията за присъединяване се забави с 
повече от 15 (петнадесет) календарни дни от срока по чл.2, ал.1 по вина 
на Газоразпределителното предприятие, същото се задължава да 
възстанови на Заявителя платената цена за присъединяване по 
договора. В този случай Газоразпределителното предпирятие се 
задължава да присъедини обекта на Потребителя в срок от 12 
(дванадесет) месеца от изтичането на срока по чл.5, ал.З.
Чл.7. (1) В случай, че Заявителят откаже да заплати цената за 
присъединяване , определена в чл.З, Газоразпределителното 
предприятие има право едностранно да прекрати договора, като 
Заявителят понася всички санкции, предвидени в него.

(2) При отказ от изпълнение на задълженията по този договор от страна 
на Заявителя същият губи платената цена за присъединяване и договорът 
се счита за прекратен.

Санкции
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(3) Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото й 
да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 
размера за неустойката.

Чл.8. Страните по договора се задължават да осигуряват достъп на 
другата страна до газопроводите и съоръженията, разположени в техните

(1) Ако някоя от страните по настоящия договор в изпълнение на своите 
задължения извърши промяна на условията или параметрите на 
присъединяване и ако тази промяна води до увеличаване на 
разходите по договора, то същите се поемат от страната, 
предизвикала промяната. В тези случаи засегнатата страна се 
уведомява писмено за настъпилата промяна в срок от пет дни до 
възникване на обстоятелствата. В седемдневен срок от 
уведомлението страните подписват констативен протокол.

(2) Изградените по реда на настоящия договор отклонение и 
съоръжения за присъединяване , независимо от това къде са 
разположени, могат да бъдат използвани от газоразпределителното 
предприятие за присъединяване и доставка на природен газ на 
разпределителнтоо предприятие. При включване на нови 
потребители рапределителното предприятие гарантира доставката 
на заявените количества природен газ на потребителя.

(3) При промяна в параметрите на ползване на природен газ от страна на 
потребителя, което води до промяна на съоръжението за 
присъединяване, разходите за извършване на промяната са изцяло за 
сметка на Потребителя.

Чл.9. (1) За всички случаи, неуредени в договора, ще се прилагат 
разпоредбите на действащото в страната законодателство.

(2) Всички спорове, произтичащи от този договор, които не могат да се 
уредят по взаимно съгласие, ще се отнасят за разрешаване от 
компетентния граждански съд.

(3) Всяко изменение и допълнение на договора е валидно в писмена 
форма, подписана от двете страни.
ЧлЛО. Снабдяването с природен газ ще се извършва съгласно Общи 
условия за продажба на природен газ за битови нужди, одобрени на 
Газоразпределителното предприятие от КЕВР, съгласно ЗЕ.

Този договор се изготви в два екземпляра -  по един за всяка страна и 
влиза в сила в деня на подписването му.

Приложения:

Общи условия

имоти.
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1. Заявление за присъединяване - вх. № 78/04.10.2017г. с 
приложенията към него;

Заявител:

ео
/ ^  3 *  а ^ •

S? \% \ 
- I I /

Директо

•1 Ч:

чЧ .ь A  * -1, *

y j$
-

инж. Йорданка '■зйденова

} %

р-л счетоводен отдел 
Златан Филипов Денчев

Изпълнителен директ^ 
Георги Георгиев
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