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ООттнноосснноо:: Сключване на договор за доставка на природен газ; 

 

 

Във връзка с предстоящото сключване на нов договор за доставка на природен газ, Ви 

информираме за реда, по който същият ще бъде подписан от “Булгаргаз” ЕАД и всеки един 

от клиентите: 

1. Изготвеният от “Булгаргаз” ЕАД договор, ведно с Приложенията и Образците към 

него е публикуван на електронната страница на дружеството. Същият е одобрен от Съвета на 

директорите и в тази му редакция ще бъде предложен на всички клиенти на територията на 

страната, на които “Булгаргаз” ЕАД ще доставя природен газ. 

2. Подписването на договора ще се извършва в сградата на “Булгаргаз” ЕАД - гр. 

София, ул. “Парчевич” № 47, по график, за който всеки един клиент предварително ще бъде 

писмено уведомен. 

3. От страна на клиента договора ще се подписва от лицето/лицата представляващ/и 

дружеството, вписани в Търговския регистър. При невъзможност на посочените лица лично 

да подпишат договора и приложенията към тях, същите могат да се представляват от 

Пълномощник, изрично упълномощен да подпише договора от името и за сметка на 

дружеството. Пълномощното следва да е с нотариална заверка на подписите.  

4. За подписване на договора за доставка на природен газ, моля да имате предвид и 

следната информация: 

Договорът за доставка на природен газ ще се разпечатва и подписва в два екземпляра 

в офиса на “Булгаргаз” ЕАД, като се запазва действащият към момента номер на договора за 

доставка на газ с допълнение към него 2013 (пример № 555 - 2013). Номерът на договора за 

доставка се посочва на съответния ред в Приложенията към договора. 

Годишната програма (Приложение № 1) се попълва от съответния Клиент. С оглед  на 

недопускане на грешки при попълването на наименованието на ГИС, ГРС, АГРС, както и на 

пункта за предаване-приемане (изходна линия/№), същите ще се попълват в офиса на 

“Булгаргаз” ЕАД. В Годишната програма се попълват необходимите Ви за съответния месец 

количества природен газ (цели числа) и предвидените в дни планови ремонти. С оглед на 

недопускане на грешки и отклонения от обявените от Комбинирания оператор налягания на 

изход в пунктовете за предаване-приемане същото ще се попълва в офиса на “Булгаргаз” 

ЕАД. Годишната програма се попълва за всеки отделен пункт за предаване-приемане на 

природен газ, като се представя в два екземпляра. 

Приложение № 2 - Спецификация за качествените показатели на природен газ към 

Договора за доставка на природен газ се предоставя от “Булгаргаз” ЕАД на Клиента при 

подписване на договора. 

Приложение № 3 - Информация с данни на Клиента се попълва с актуалните данни от 

същия и се представя в два екземпляра при подписване на договора. 



 

Приложение № 4 - Информация с данни на Доставчика се предоставя от “Булгаргаз” 

ЕАД на Клиента при подписване на договора. 

Приложение № 5 - Информация за работа при въвеждане на ограничителен режим се 

попълва от Клиента в два екземпляра и се представя при подписване на договора. Обръщаме 

Ви внимание, че за клиентите с повече от един пункт за приемане-предаване - Приложение 

№ 5 се попълва за всеки отделен пункт. 

За улеснение в процеса на подписване на договорите, моля да разполагате на 

електронен носител и с файловете на подготвените от Вас документи  и  на електронен 

носител. 

 Във връзка с възникнали въпроси, свързани с настоящите указания и допълнителна 

информация се обръщайте към: 

- инж. Христина Стоянова, ръководител отдел “Оперативен контрол и баланс на природен 

газ” на тел. /02/ 93589 65 и мобилен телефон 0889 123 252, E-mail 

Hristina.Stoianova@Bulgargaz.bg и инж.Радослава Янева, ръководител отдел “Търговия и 

обслужване на клиенти” на телефон /02/ 93589 62, мобилен телефон 0886 123 155, E-mail 

Radoslava.Yaneva@Bulgargaz.bg. 

- по договора за природен газ - Анжела Славова, Главен юрисконсулт - /02/ 93589 52, 

мобилен телефон 0886 123 103, E-mail Anjela.Slavova@bulgargaz.bg. 
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