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ДДооппъъллннииттееллнноо  ссппооррааззууммееннииее  

ккъъмм  

ДДооггооввоорр  ззаа  ддооссттааввккаа  ннаа  ппррииррооддеенн  ггаазз  №№  …………....--  22001133  

 

Днес,…………..2014 г. в гр. София между: 

“БУЛГАРГАЗ” ЕАД, вписано в Търговския регистър с ЕИК по БУЛСТАТ 175203485, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Петър Парчевич”   № 47, представлявано от 

Дафинка Янкова - Изпълнителен Директор, наричано за краткост “Доставчик” 

 

и 

 

 “……………………….“, вписано в Търговския регистър с ЕИК по БУЛСТАТ ………………., 

със седалище и адрес на управление …………………………………., представлявано от 

…………………………… – ……………………………………..,  наричано за краткост “Клиент”, 

 

наричани поотделно “страна/страната” и заедно “страни/страните”, 

 

се сключи настоящото Допълнително споразумение към посочения по-горе Договор за доставка 

на природен газ (за краткост “Договор”) за следното: 

 

1. Срокът на действие на Договора се продължава до 31.12.2015 г., включително. 

2. Заличава се т. 5.4. от Договора и се заменя с нова т. 5.4., както следва: 

5.4. Доставчикът може да не приеме предложението за изменение на Клиента, което: 

- е над МаксДК; 

- е под 95 % от МаксДК;  

- не може да бъде изпълнено по технологични причини. 

 

3. Създава се нова т.8.7а със следното съдържание: 

  8.7а Когато в един и същи пункт за предаване-приемане Клиентът получава природен 

газ, не само по настоящия Договор, той се задължава ежедневно до 12:00 часа да уведомява 

Доставчика за количествата газ, получени по настоящия Договор през изтеклото денонощие. 

В случай, че в посочения срок Доставчикът не е получил уведомление от Клиента, страните 

приемат, че цялото количество природен газ, измерено и прието от Клиента през изтеклото 

денонощие в пункта за предаване-приемане, е доставено по настоящия Договор. 

 

4. Заличава се т. 8.8. от Договора и се заменя с нова т. 8.8., както следва: 

8.8. В случаите на неизправни или по други причини неработещи средства за търговско 

измерване на Комбинирания оператор доставените количества природен газ се определят от 

Комбинирания оператор в съответствие с условията на действащия Договор за пренос на 

природен газ между Доставчика и Комбинирания оператор. 

5. Заличават се т. 9.4. и т. 9.5. от Договора и се заменят с нови т. 9.4. и т. 9.5., както следва: 

 

9.4. Плащане след месеца на доставка  

9.4.1.  Плащанията от страна на Клиента се обезпечават с банкова гаранция, открита в 

полза на Доставчика (по Образец № 9). Клиентът трябва да открие и предостави гаранцията на 

Доставчика в срок до 3 (три) работни дни преди началото на първия месец на доставка по 

договора със срок на валидност до края на месец януари 2016 година. 
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9.4.2.  Банковата гаранция не трябва да съдържа позоваване на какъвто и да е период на 

доставка, като сумата посочена в същата следва да покрива стойността на най-голямата месечна 

доставка на газ в съответствие с Годишната програма, определена по действащата цена с ДДС 

към момента на издаване на банковата гаранция и завишена с 5 %.  

9.4.3.  Гаранцията трябва да бъде револвираща, безусловна, неотменима, с възможност да 

се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да 

извърши безусловно плащане при първо писмено искане от страна на Доставчика, в случай че 

Клиентът не е изплатил дължимите суми, в това число неустойки и обезщетения в съответствие 

с определеното в Договора. При усвояване на банковата гаранция изцяло или на части, 

Клиентът се задължава да представи нова банкова гаранция при условията на т. 9.4., в срок до 5 

(пет) работни дни, считано от датата на усвояването й.  

9.4.4.  Разходите по откриването на банковата гаранция, по нейното подновяване и тези по 

евентуалното й усвояване са за сметка на Клиента.                                                                                                                        

9.4.5.  В случай, че банковата гаранция не бъде открита в срока по т. 9.4.1., Доставчикът 

може да не изпълнява задълженията си за доставка по Договора.  

9.4.6.  Доставчикът издава фактура на Клиента на база реално доставено количество 

природен газ за предходния месец и декларираното разпределение по използване на акцизния 

продукт (за клиентите, притежаващи Удостоверение за освободен от акциз краен потребител, 

съгласно Закона за акцизите и данъчните складове). Фактурата се изпраща на Клиента до 8-мо 

число на месеца, следващ месеца на доставка по електронна поща или факс и с писмо.  

 Декларирането на разпределение по използване на акцизния продукт за освободен от 

акциз краен потребител се подава до 12:00 часа на деня, следващ деня, в който е изпратен 

месечния акт за изтеклия месец. При непредставяне на декларация за разпределение на 

освободен от акциз краен потребител, във фактурата се начислява акцизна ставка, съгласно 

чл.24д, ал.3 от Закона за акцизите и данъчните складове ( „ най-високата акцизна ставка за 

съответното еквивалентно гориво“) 

9.4.7.  Клиентът заплаща стойността по издадената фактура до 12-то число на месеца, 

следващ месеца на доставка.  

9.4.8.  В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането се извършва до 

последния работен ден, предхождащ датата на падежа. За дата на извършване на плащанията се 

приема датата на заверяване на банковата сметка на Доставчика. 

9.4.9.  Плащането се извършва чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика в 

български лева.  

9.4.10.  Клиентът, може да извърши плащане в щатски долари, до размера на данъчната 

основа по фактурата, като се използва валутен курс, определен от Българска народна банка към 

16:00 часа в деня, предхождащ датата на плащане.  

9.4.11.  В случай, че заверяването на банковата сметка на Доставчика с дължимата сума не 

е извършено в предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в 

размер на Основния лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 

пункта, изчислена на база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката 

се начислява от деня, следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на 

окончателното й изплащане, включително.  

  

9.5. Плащане през месеца на доставка 

9.5.1.  Доставчикът издава фактура на Клиента на база 50 % от договорените количества 

природен газ за съответния месец на доставка и до 2-ро число на месеца я изпраща на Клиента 

по електронна поща или факс и с писмо. В случай, че датата на издаване изтича в неработен 

ден, фактура се издава в първия следващ срока работен ден. Клиентът заплаща стойността по  

фактурата до 7-мо число на съответния месец на доставка. 
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9.5.2.  Доставчикът издава фактура на Клиента на база 50 % от договорените количества 

природен газ за съответния месец на доставка и до 10-то число на месеца я изпраща на Клиента 

по електронна поща или факс и с писмо. В случай, че датата на издаване изтича в неработен 

ден, фактура се издава в първия следващ срока работен ден. Клиентът заплаща стойността по 

фактурата до 15-то число на съответния месец на доставка. 

9.5.3. В срок до 8-мо число на месеца, следващ месеца на доставка, въз основа на 

подписания месечен акт за изтеклия месеци декларираното разпределение по използване на 

акцизния продукт, (за клиентите, притежаващи Удостоверение за освободен от акциз краен 

потребител съгласно Закон за акцизите и данъчните складове ),  Доставчикът издава и изпраща 

на Клиента (съответно дебитно или кредитно известие) по електронна поща или факс и с писмо. 

Стойността по дебитното известие се заплаща от Клиента в срок до 12-то число на месеца, 

следващ месеца на доставка.  

В случай, че е издадено кредитно известие към определени фактури, по които Клиентът е 

направил плащане, с надплатената сума се намалява стойността по  следващата фактура, която 

Клиентът предстои да заплати, при условие че същият няма просрочени задължения за 

плащане. 

Декларирането на разпределение по използване на акцизния продукт за освободен от 

акциз краен потребител се подава до 12:00 часа на деня следващ деня в който е изпратен 

месечния акт за изтеклия месец. При непредставяне на декларация за разпределение за 

освободен от акциз краен потребител, във фактурата се начислява акцизна ставка съгласно чл. 

24д, ал. 3 от Закон за акцизите и данъчните складове (/“най-високата акцизна ставка за 

съответното еквивалентно гориво“). 

9.5.4.  В случай, че срокът за плащане изтича в неработен ден, плащането се извършва до 

последния работен ден, предхождащ датата на падежа. За дата на извършване на плащанията се 

приема датата на заверяване на банковата сметка на Доставчика.  

9.5.5.  В случай че Клиентът няма просрочени задължения и надплатената сума превишава 

стойността на издадената предварителна фактура, Доставчикът превежда тази разлика по 

банков път по посочена от Клиента сметка до 12-то число на месеца, следващ месеца на 

доставка. 

9.5.6.  Плащането се извършва чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика в 

български лева. 

9.5.7.  Клиентът, може да извърши плащане в щатски долари, до размера на данъчната 

основа по фактурата, като се използва валутен курс, определен от Българска народна банка към 

16:00 часа в деня, предхождащ датата на плащане. 

9.5.8.  В случай, че заверяването на банковата сметка на Доставчика с дължимата сума не е 

извършено в предвидените за това срокове, Клиентът дължи на Доставчика неустойка в размер 

на Основния лихвен процент (ОЛП), определен от Българска народна банка плюс 10 пункта, 

изчислена на база 360 дни върху дължимата сума за всеки просрочен ден. Неустойката се 

начислява от деня, следващ деня, в който е просрочено плащането и се начислява до деня на 

окончателното й изплащане, включително. 

9.5.9.  Когато в платежното нареждане е посочена конкретна фактура, с получения превод 

се погасява първо неустойката по тази фактура или дебитно известие, след това се намалява 

размера на главницата. 

9.5.10.  Когато в платежното нареждане не е посочена конкретна фактура, погасяването на 

задълженията на Клиента се извършва по реда на чл. 76 от Закона за задълженията и 

договорите.. 

6.  Променят се формата и съдържанието на Образци № 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 10, както и  

Приложения № 1, 3, 4 и 5. Така изброените нови образци и приложения са публикувани в 

електронната страница на Доставчика.  
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7. Всичко останали клаузи от Договора остават непроменени. 

8. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила, считано от 01 януари 2015 г. 

9. Настоящото Допълнително споразумение се подписа в два еднообразни екземпляра - по един 

за всяка от страните и е неразделна част от Договора. 

  

  

  

  
ДДооссттааввччиикк::              ККллииееннтт::  

  

 

.............................................     ............................................. 

ДДааффииннккаа  ЯЯннккоовваа                
ИИззппъъллннииттееллеенн  ддииррееккттоорр        
  

                        

      

                


