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“ДОБРУДЖА ГАЗ” АД – ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 
у л. ” В а с и л   А п р и л о в ”  № 5,  т е л. / ф а к с: 0 5 7 3 1 / 2 0 3 1, e m a i l: d b g a z @ m a i l . b g  

 
 

Д О Г О В О Р 

№ 17/25.01.2022г. 

за доставка на природен газ 

 
 Днес 25.01.2022г. в гр. Генерал Тошево, на основание чл.65, ал.2, във връзка с чл. 

65, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки, във връзка с 

чл.79, ал. 1, т. 3 буква “в” от Закона за обществените поръчки, и въз основа на влязлото в 

сила Решение №F187220/10.01.2022г. на директора на ТП ДГС-генерал Тошево за 

откриване на  процедура  и чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи 

настоящият договор между: 

 

 “ДОБРУДЖА ГАЗ” АД чл.59 от ЗЗЛД, представлявано от чл.59 от ЗЗЛД,  

Изпълнителен директор, наричано за краткост “ДОСТАВЧИК” от една страна  

и  

 ТП ДГС Генерал Тошево при СИДП ДП Шумен, с ЕИК по БУЛСТАТ 

2016174120061, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. 

„3-ти март“ № 42, представлявано от инж. Йорданка Тончева Найденова, в качеството и 

на ДИРЕКТОР и Станка Лазарова, счетоводител-оперативен в ТП ДГС Генерал Тошево, 

наричан за краткост “КУПУВАЧ” от друга страна. 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя на КУПУВАЧА природен газ 

срещу задължението на  КУПУВАЧА да приеме и заплаща същия. 

 

 

II. ПРЕДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И КОНТРОЛ 

 

Чл.2. Предаването и приемането на природния газ се извършва в пункта за 

измерване на потребеното количество природен газ. Рискът от случайно погиване или 

увреждане качествата на природния газ преминава от ДОСТАВЧИКА към КУПУВАЧА 

след измерването му. 

Чл.3. /1/ Измерването на потребения природен газ се осъществява чрез монтирани 

средства за измерване на разход на природен газ, проверени и маркирани от лицензирани 

органи и пломбирани от ДОСТАВЧИКА. Монтираните средства за търговско 

измерване на природен газ са собственост на ДОСТАВЧИКА. Не се допуска 

използуване на природен газ, без той да е преминал през монтираните средства за 

измерване, пломбирани от ДОСТАВЧИКА. 

 /2/ Отчитането на преминалите през средства за измерване количества природен 

газ за съответния месец се извършва от представители на ДОСТАВЧИКА през 

последните два календарни дни на отчетния и първите два календарни дни на следващия 

го месец. 

Чл. 4. КУПУВАЧЪТ няма право да преустройва, ремонтира или заменя средствата 

за измерване или техни елементи, както и да нарушава пломба, знак или друго контролно 
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приспособление, поставени от ДОСТАВЧИКА и оторизиран държавен орган или 

упълномощени от тях лица, без съгласието на ДОСТАВЧИКА. 

Чл.5. Количествата природен газ, показани от измервателния уред се считат за 

единствено меродавни и са задължителни за двете страни в случай, че монтираните 

измервателни уреди са изправни и през отчетния период не са констатирани нарушения 

на поставените от ДОСТАВЧИКА пломби и знаци на измервателните уреди , или не са 

установени други действия, извършени от КУПУВАЧА, или трети лица, имащи за цел 

ползуване на количества природен газ без отчитането на същите от монтираните от 

ДОСТАВЧИКА измервателни уреди. При наличие на спорове между страните относно 

изправността на уредите за измерване на потребеното количество природен газ, същото 

се проверява и удостоверява от оторизирани за целта лаборатории. Разходите за 

проверка и удостоверяване изправността на уредите са за сметка на страната, която е 

предявила пртенции в това отношение, с изключение на случаите, когато се установи по 

съответния ред, че някоя от страните злоумишлено е предприела действия, довели до 

увреждане на средствата за измерване, като в този случай разходите са за сметка на тази 

страна. 

Чл.6. КУПУВАЧЪТ осигурява по всяко време безпрепятствен достъп до 

представители на ДОСТАВЧИКА по уредите за измерване на природния газ, газовата си 

инсталация и монтираните към нея уреди и съоръжения срещу представяне от същите на 

служебна карта, удостоверяваща обвързаността им с ДОСТАВЧИКА. 

Чл. 7./1/ ДОСТАВЧИКЪТ има право да преизчислява количествата газ, да изготвя 

справки и да коригира дължимите суми от КУПУВАЧА за използуваното количество 

природен газ за изминал период в случай на: 

1. Отклонения извън допустимите граници на метрологични и технически 

характеристики  на средствата за измерване, установени с протокол по реда 

на Закона за измерванията; 

2. Установени при проверка на място с констативен протокол от 

ДОСТАВЧИКА нарушения в целостта и функционалността на газовата 

инсталация, средствата за измерване и пломбите или знаците поставени от 

ДОСТАВЧИКА. 

/2/ Корекцията по ал.1 се прави от датата на предходната проверка, отразена с 

протокол, освен ако времето за неточно и/или неправилно измерване или неправомерно 

ползуване на природен газ може да бъде точно установено. 

/3/ Когато е установи с констативен протокол, съставен на място, че измервателните 

уреди са неизправни или не работят не по вина на КЛУПУВАЧА изчисляването на 

корекциите в сметката за ползуван природен газ през периода  от последния отчет на 

измервателния уред до момента на констатацията се извършва на база средно дневна 

консумация на газ на монтираните мощности за изтеклото време от началото на 

съответния  отоплителен или неотоплителен сезон до момента на констанцията. 

/4/ Когато се установи с констативен протокол, съставен на място, че 

измервателните уреди са неизправни  или не разботят по вина на КУПУВАЧА, нарушени 

са поставените от ДОСТАВЧИКА пломби и знаци, или са предприети други действия от 

страна на КУПУВАЧА или трети лица, с цел използуване на природен газ без същият да 

е отчетен от измервателните уреди, изчисляването на корекциите в сметка на ползуван 

природен газ се извършва на база ежедневно 18-часово теоретично максимално 

потребление на газ от монтираните към инсталацията мощности през периода от 

последния отчет на измервателния уред до момента на констатацията. В случай, че може 

точно да се определи началото на неправомерните действия от страна на КУПУВАЧА, то 

този момент се счита за начален по отношение на изчисленията. В случай, че 

ДОСТАВЧИКЪТ няма възможност да извърши опис на монтираните към газовата 

инсталация мощности, използуваното количество природен газ се установява на база 
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ежедневно 18-часова максимална пропускателна способност на монтирания 

измервателен уред. 

/5/ В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ установи с констативен протокол на място, че е 

налице скрито или неразрешено ползуване на природен газ от КУПУВАЧА или трето 

лице, изчисляването на консумираните количества природен газ за съответния период се 

извършва на база пропускателна способност на тръбопровода  в мястото на 

присъединяването му. 

Чл.8. /1/ Ако при ДОСТАВЧИКА възникнат причини, независещи от него, които 

водят до ограничаване или спиране подаването на природен газ, той е длъжен да 

предупреди чрез местните медии КУПУВАЧА най-малко 24 часа преди подаването или 

спирането на газа. При бързи аварийни ситуации или форсмажорни обстоятелства, както 

и такива описани в чл.131, ал.1 от Закона за енергетиката, чието настъпване 

ДОСТАВЧИКЪТ не е могъл да предвиди предварително, или в случай, че той не е 

уведомен писмено от преносното предприятие или други оторизирани лица за 

ограничаване или спиране на газоподаването най-малко 36 часа преди настъпването на 

събитието, уведомяването на КУПУВАЧА се извършва чрез местните медии, 

едновременно с настъпване на причината за ограничаването или спирането. 

/2/ При извършване на планови ремонти по газоразпределителната мрежа и 

съоръженията към нея или при извършване на други действия, посочени в чл.131, ал.3 от 

Закона за енергетиката и енергийната ефективност, ДОСТАВЧИКЪТ има право да 

ограничи или прекрати газоподаването към КУПУВАЧА след уведомяване на 

КУПУВАЧА най-малко 14 дни преди настъпването на събитието. Уведомяването на 

КУПУВАЧА се извършва чрез местните медии, като в него се посочва срокът, през 

който ще бъдат наложени ограниченията в газоподаването. В случай на неоткложна 

промяна в предварително оповестената продължителност на наложените ограничения в 

газоподаването, с допълнително уведомление, отправено към КУПУВАЧА, чрез 

местните медии най-малко 24 часа преди настъпване на момента, в който следва да бъде  

възстановено газоподаването, ДОСТАВЧИКЪТ има право да удължи периода, през 

който ще  продължат да важат наложените ограничения в ползуването на природен газ 

от КУПУВАЧА. 

/3/ В изброените случаи, когато ДОСТАВЧИКЪТ  е изпълнил задължението си по 

уведомяване КУПУВАЧА в посочение срокове, той не носи отговорност за нанесените 

вреди и пропуснати ползи. 

 

 

III. ЦЕНА 

 

НАРЕДБА № 2 от 19 МАРТ 2013 г. ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА 

ПРИРОДНИЯ ГАЗ, в сила от 05.04.2013 г., обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г.  
 

 

Чл.9.1 /1/. Цената, по която Клиентът ще заплаща на Доставчика потребените 

количества природен газ, се определя от Доставчика на база на утвърдената за периода 

цена от КЕВР. 

/2/. Цената на природния газ се определя в енергийни единици – лева/ МWh. 

/3/. Количеството природен газ се преобразува от обем – хиляди нормални кубични 

метри в енергия - МWh по следната формула: 

Е = V x GCV 

където, 

E – енергия, МWh; 



 4 

V – обем, измерен от уредите за търговско измерване в хиляди нормални кубични 

метри, при температура 20 °С и налягане 0.101325 MPa, m3; 

GCV – калорична стойност, горна граница на топлина на изгаряне на природния газ 

при референтна температура 25/20 °С, кWh/m3. 

Представителна калоричност e калоричната стойност (GCV), определена от 

оператора на газопреносната мрежа – Булгартансгаз ЕАД – за съответния месец.  

(2)  Общата прогнозна стойност на договора е 60 000 лв. без ДДС за 

максималния срок на договора от  3/три/ години, и прогнозно количество от 300 

MWh, съгласно  т.115 от Приложение №1 към Заповед №478/19.11.2021г.на 

Директора на  СИДП ДП гр.Шумен.  

 

 

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.10. КУПУВАЧЪТ заплаща в брой в офиса на “ДОБРУДЖА ГАЗ” АД с адрес: 

чл.59 от ЗЗЛД на каса или банков превод  по сметката на ДОСТАВЧИКА в ТОКУДА 

БАНК гр. Ген.Тошево, потребеното количество природен газ за съответния месец в срок 

до 15-то число на следващия месец, като съответно за това му се издава данъчна 

фактура. В случаите, когато срокът за плащане изтича в неработен ден, то плащането се 

осъществява в първия следващ срока работен ден. 

 

V. САНКЦИИ 

 

Чл.11. В случай, че плащането на потребеното количество природен газ не бъде 

извършено в срок до 15-то число на следващия консумацията месец (или в първия 

работен ден след тази дата) включително, КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на 

основния лихвен процент (ОЛП) + 0,1% от дължимата сума за всеки просрочен ден до 

датата на окончателното й плащане. 

Чл.12. При забава на плащането на сумите по чл.10 ДОСТАВЧИКЪТ може след 

писмено предупреждение да ограничи или спре подаването на природен газ към 

неизрядния потребител. Ограничаването или спирането на газоподаването се извършва в 

тридневен срок от получаване на писменото предупреждение от КУПУВАЧА. 

Подаването на природен газ към КУПУВАЧА се възстановява в двудневен срок от 

заплащане на всички дължими суми, такси за прекъсване и възстановяване 

газоподаването и неустойки по тях. В посочените по-горе случаи  ДОСТАВЧИКЪТ не 

носи отговорност за вредите, претърпени от КУПУВАЧА, както и за пропуснатите ползи 

във връзка със спиране или ограничаване подаването на природен газ. 

 

VI. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 13. КУПУВАЧЪТ се задължава да не извършва не по реда, описан в настоящия 

договор, каквито и да е по вид , обем и харакатер промени в газовата инсталация, 

уредите и съоръженията, монтирани към същата или ремонтни дейности по тях, както и 

монтиране на нови уреди и съоръжения към същата, или на такива, които не отговарят на 

изискванията на “Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

газовите уреди” (ДВ бр.75/2000г.). 

Чл.14. Промени или ремонти от какъвто и да е характер в газовата инсталация на 

КУПУВАЧА, както и монтаж на нови уреди и съоръжения към същата ще могат да бъдат 

извършвани само и единствено от търговски дружества или физически лица, 

притежаващи разрешение за подобна дейност, издаддено от ДОСТАВЧИКА в 

съответствие с разпоредбите на Правила за работа с потребителите на природен газ, 
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присъединени към газоразпределителната мрежа на “ДОБРУДЖА ГАЗ” АД на 

територията на община Генерал Тошево. Тези дейности могат да се извършват само след 

съгласуване на работните проекти за същите от страна на ДОСТАВЧИКА, по реда 

описан в горе цитирания правилник. Въвеждането в експлоатация на извършените 

промени в газовата инсталация и на ремонтираните или новоремонтираните уреди и 

съоръжения към нея се извършва по общия за тази цел ред, след писмено съгласие на 

ДОСТАВЧИКА. 

Чл.15. КУПУВАЧЪТ носи пълна отговорност за настъпили имуществени или 

неимуществени вреди за ДОСТАВЧИКА или за които и да е трети лица, причинени в 

резултат на аварии, повреди, злополуки или каквито и да е други вредоносни събития, 

възникнали вследствие на промени в газовата инсталация, ремонт или монтаж на уреди и 

съоръжения към нея, извършени не по предвидения в настоящия договор ред. 

КУПУВАЧЪТ е длъжен да обезщети ДОСТАВЧИКА за всички настъпили за него вреди 

вследствие на извършени промени, ремонт или монтаж не по реда, предвиден в 

настоящия договор, както и за сумите, които ДОСТАВЧИКЪТ евентуално ще трбва да 

заплати като обезщетение на трети лица. 

Чл.16. Страните се съгласяват, че ако по което и да е време от действието на 

договора бъде констатирано от ДОСТАВЧИКА, или от упълномощено от него лице, 

несъответствие между първоначалния проект или извършените промени в него по реда 

на настоящия договор, описани в съответната декларация към него и фактическото 

положение на газовата инсталация и монтираните към нея уреди и съоръжения, то се 

счита , че е налице промяна извършена от КУПУВАЧА в нарушение условията на този 

договор. В този случай КУПУВАЧЪТ ще бъде длъжен да извърши за своя сметка, чрез 

оторизирани за целта търговски дружества или физически лица, необходимите действия 

за привеждане на газовата инсталация в първоначалния й вид и демонтаж на 

новомонтираните уреди  и съоръжения към нея в едноседмичен срок от извършване на 

констатацията, установена със съответния констативен протокол. Така посочената 

отговорност на КУПУВАЧА ще бъде реализирана независимо от обстоятелството, дали в 

резултат на констатираните промяна, ремонт или монтаж са възникнали или не са 

възникнали щети за ДОСТАВЧИКА или за трети лица. 

Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ, или от упълномощено от него лице, има право да 

извършва внезапни проверки на газовата инсталация на КУПУВАЧА и монтираните 

уреди и съоръжения към нея с цел установяване наличие на обстоятелства по Чл.15 от 

настоящия договор. 

Чл.18. В срок до 31 януари на всяка календарна година КУПУВАЧЪТ е длъжен да 

представи на ДОСТАВЧИКА, Протокол за изправност и годност за експлоатация на 

газовата си инсталация и монтираните към нея уреди и съоръжения, които той 

експлоатира, издаден от лицензирано специализирано търговско дружество или 

физическо лице, с което ДОСТАВЧИКЪТ е сключил договор за тази цел. 

Чл.19. КУПУВАЧЪТ, който ползва природен газ за гориво, е длъжен да има 

алтернативен енергиен източник, заместващ този с газовото гориво, който да задоволява 

неговите нужди най-малко за 15 денонощия, като резерв при аварийни ситуации или 

спиране газоподаването. 

Чл.20. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за спиране или 

ограничаване на подаването на природен газ вследствие на: намаляване или спиране 

доставките на природен газ поради каквито и да е обстоятелства, настъпили извън или в 

територията на Република България не по вина на ДОСТАВЧИКА; санкциониращи 

спирания или намалявания на подаването на природен газ към КУПУВАЧА от страна на 

ДОСТАВЧИКА; непреодолима сила /форс мажор/ по смисъла на чл.306 от ТЗ. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл.21. Договорът се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на срока 

2. по взаимно съгасие 

3. поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В 

този случай изправната страна подканва неизправната да изпълни 

задълженията си в подходящ за това срок, но не по-къс от седем 

календарни дни от датата на получаването на поканата, като 

предупреждава, че в случай на неизпълнение на срока, ще счита договора 

за развален.  

4. При установяване на действия от страна на КУПУВАЧА за ползуване на 

природен газ, без същият да е отчетен от измервателните уреди, монтирани 

от ДОСТАВЧИКА договорът се прекратява без предизвестие. Развалянето 

има действие занапред. 

Чл.22. След прекратяване действието на настояшия договор неговите клаузи ще 

се прилагат до окончателното изпълнение на всички задължения на страните , 

възникнали през периода на неговото действие. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ няма право при никакви обстоятелства да извършва работа 

по ликвидирането на каквито и да е аварии по съоръженията от газоразпределителната 

мрежа, собственост на ДОСТАВЧИКА. 

 

Чл.24. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

 

Чл.25. Договорът е със срок до 36 месеца. 

 

Чл.26. (1)Всички изменения и допълнения на договора са валидни, ако са 

направени в писмена форма и са подписани от страните, съгласно разпоредбите на ЗОП. 

(2) В случай на изчерпване на одобреният финансов ресурс от 60 000,00 лв. без 

ДДС, или достигане на прогнозните количества от от 300 MWh., преди изтичането на 

максималният срок на договора от 36 месеца, страните могат да го изменят по 

отношение на прогнозното количество и прогнозната стойност по взаимно съгласие, след 

осигуряване и одобряване на допълнителен финансов ресурс. Стойността на 

изменението не може да е по-висока от 20 на сто от прогнозната стойност на настоящия 

договор. 

 

Чл.27. При промяна на императивната нормативна уредба ДОСТАВЧИКЪТ има 

право едностранно да промени клаузите на този договор, свързани с нея, като уведоми за 

това КУПУВАЧА в едноседмичен срок от влизане в сила на промяната. КУПУВАЧЪТ 

има право в тридневен срок от получаване на уведомлението да уведоми писмено 

ДОСТАВЧИКА, продължава ли действието на договора при новите условия, или се 

отказва от него, като във втория случай следва да поиска прекратяване на газоподаването 

към него. Ако КУПУВАЧЪТ не стори това се счита, че договорът продължава своето 

действие съгласно променените условия. 

 

Чл.28. При сключване на настоящия договор КУПУВАЧЪТ декларира писмено, 

че е запознат с нормативните и специалните изисквания за изграждане, експлоатация и 

ремонт на използуваните от него газова инсталация и монтираните към нея уреди и 

съоръжения, конкретните условия за ползуване на природен газ за битови нужди и 
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монтираните в неговия имот в съответствие с одобрения проект по реда на Правила за 

работа с потребителите на природен газ, присъединени към  газоразпределителната  

мрежа на “ДОБРУДЖА ГАЗ” АД на територията на Община Генерал Тошево и 

настоящият договор, уреди и съоръжения, работещи с природен газ. Подписаните от 

КУПУВАЧА декларации за това – Приложение №1 и Приложение №2, са неразделна 

част от настояшия договор. 

Чл.29. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Чл.30. На основание на чл.91 от ГПК всички спорове породени от този договор 

или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за 

попълване на празноти в договора или приспсобяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще бъдат разрешени от районен съд Ген. Тошево или Добрички окръжен 

съд, съобразно правилата за родовата подсъдност. 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за двете 

страни. 

 

 

 

АДРЕСИ НА СТРАНИТЕ: 

 

 

 

ДОСТАВЧИК:            КУПУВАЧ: 

 

“ДОБРУДЖА ГАЗ” АД         “ДГС-Генерал Тошево” ТП на СИДП ДП 

чл.59 от ЗЗЛД          гр. Генерал Тошево 

ЕИК по БУЛСТАТ чл.59 от ЗЗЛД        ул. „Трети Март” №42,  

ИН по ЗДДС BG 834056298         моб.телефон: 0889/233253 

Банка, BIC: чл.59 от ЗЗЛД,       e-mail: dgs.g_toshevo@dpshumen.bg 

BIC IBAN: чл.59 от ЗЗЛД          
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