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ДО 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

 

ПОКАНА 

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 

ЗА НУЖДИТЕ НА "БУЛГАРГАЗ" ЕАД 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 „Булгаргаз” ЕАД, с адрес на управление ул. „Петър Парчевич“ №47, 1000 София, 

Република България, кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на 

природен газ за нуждите на „Булгаргаз“ ЕАД.   

 

1.  Предмет на процедурата: 

 "Доставка на природен газ за "Булгаргаз" ЕАД", предназначен за нагнетяване и 

съхранение в ПГХ Чирен. 

 

2. Количество и профил на доставка: 20.04.2019г. - 30.06.2019г. 

 Равномерна доставка на природен газ през месец април до 212 000 MWh 

(20 млн.куб.м.); 

 Равномерна доставка на природен газ през месец май до 660 000 MWh (62 млн.куб.м.); 

 Равномерна доставка на природен газ през месец юни до 660 000 MWh (62 млн.куб.м.); 

 Минимално дневно количество за доставка през периода април – юни 2019 г. – 532 MWh 

(50 000 куб.м.); 

 

3. Точка на доставка на природен газ: 

• Виртуална търговска точка (ВТТ) на националната газопреносна мрежа; 

 

4. Изисквания за качеството на природния газ за доставка: 

 Съгласно Приложение 1 към Поканата. 

 

5.  Програма за доставка на природен газ: 

 Съгласно Приложение 2 към Поканата. 
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6. Изисквания към Участника в тръжната процедура: 

6.1.  Да не се намира в производство по ликвидация, да не е обявен в несъстоятелност, или 

да не се намира в производство по установяване на несъстоятелност, а ако е чуждестранно 

лице - да не се намира в подобни процедури, съгласно националното си законодателство. 

6.2.  Да разполага с осигурени количества природен газ в точката, посочена в т. 3 на база 

сключени договори за доставка/пренос до нея; 

 

 7. Срок и място за представяне на офертите: 

7.1. Срок за представяне: до 17:00 часа местно време на 29.03.2019г. 

7.2. Място за представяне: гр. София, 1000, ул. Петър Парчевич“ №47, „Булгаргаз" ЕАД. 

Офертата следва да е под формата на писмено предложение и да се представи в деловодството 

на „Булгаргаз" ЕАД, в запечатан непрозрачен плик лично, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или чрез куриер, в срока, посочен по-горе.  

Върху плика участникът посочва следните означения: „Оферта за доставка на природен газ", 

име на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, по възможност факс и 

електронен адрес.  

Към всяка отделна оферта се представя попълнена форма на ценовото предложение в отделен 

запечатан непрозрачен плик с означение: „Ценово предложение", който се поставя в основния 

плик. 

Лице за контакт: Иво Андреев, Ръководител, отдел „Правно“. 

   Допълнителна информация може да получите на тел. +359 2 9358957.  

 

   8. Съдържание на Офертата: 

8.1. Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 

8.1.1. Извлечение от търговския регистър в страната на участника, удостоверяващо актуалния 

правен статус на участника - към датата на подаване на офертата. В случай, че участникът 

представи копие на документа, то следва да е парафирано на всяка страница от 

представляващия участника, съгласно извлечението от търговския регистър. 

8.1.2. Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата по т. 6.1. от настоящата 

покана - в оригинал, подписана от представляващия участника, съгласно извлечението от 

търговския регистър. 

8.1.3. Представя се в запечатан непрозрачен плик с означение „Ценово предложение", 

съдържащ попълнена форма на ценово предложение - в оригинал, подписани от 

представляващия участника, съгласно извлечението от търговския регистър. 

8.2. Доказателства по т. 6.2.: 

• Копие от сключен договор за пренос с „Булгартрансгаз“ ЕАД за осигурен пренос на 
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количества природен газ до посочената в т. 3 точка. 

• Копие от сключен договор за ползване на ВТТ. 

•    Други доказателства, по преценка на участника, за осигурен пренос на количества 

природен газ до посочената в т. 3 точка. 

 

Представените копия да са със заличена информация, която участникът счита за търговска 

тайна.  

От представените копия следва да е видно: 

• Наименованието на контрагента по договора; 

• Срок на договора за пренос. 

 Копието от договора/договорите следва да е парафирано на всяка страница от 

представляващия фирмата на участника, съгласно извлечението от търговския регистър. 

 

9. Критерий за оценка на офертите: 

Най-голяма отстъпка в процент (%) от утвърдената от КЕВР цена в лева/MWh, по която 

Общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и 

на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа през съответния месец на доставка, 

преизчислена по фиксинга на БНБ – 1 евро=1.95583 лева. 

 

10. Начин на плащане: 

100% от стойността на доставения природен газ до 10 работни дни след получаване на 

фактурата за съответния месец на доставка. 

 

11. Срок и език за сключване на Договор за доставка: 

- Краен срок за сключване на Договор за доставка – 12.04.2019г. 

- Договорът за доставка се сключва на български език. 
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ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК: 

За определяне на доставчика Изпълнителният директор назначава със заповед, комисия 

от минимум три члена, която разглежда постъпилите оферти. 

Ако офертата не съдържа документите, посочени в т. 8 или ако същите не са 

представени, съгласно изискванията на поканата, „Булгаргаз“ ЕАД може да изиска от участника 

да ги представи, като определи срок за предоставянето им. Ако след изтичане на този срок 

участникът не представи липсващите документи, неговото ценово предложение не се разглежда 

и не участва в оценката на офертите. 

Комисията определя участниците, които отговарят на изискванията на поканата и 

ги кани за публично отваряне на ценовите предложения на 01.04.2019г. в 10:00 часа в 

офиса на „Булгаргаз“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Петър Парчевич“ №47. 

Комисията извършва оценка на офертите по посочения в т. 9 критерий и предлага 

класиране на участниците по критерия „най-голяма отстъпка от цената в лева за 1 MWh, 

утвърдена от КЕВР, по която Общественият доставчик продава природен газ на крайните 

снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа през 

съответния месец на доставка, преизчислена по фиксинга на БНБ – 1 евро=1.95583 лева. 

Ако офертата, класирана на първо място, съгласно критерия по т. 9, не покрива цялото 

количество за съответния месец, посочено в т. 2, се извършва допълнително класиране на 

останалите оферти, до достигане на количеството за съответния месец, посочено в т. 2. 

В случай, че два или повече участника предложат една и съща отстъпка от цената, 

тези участници се канят да представят нови ценови предложения в срок до 14:00 часа на 

01.04.2019г. 

Класирането се представя на Съвета на Директорите на „Булгаргаз" ЕАД за приемане и 

вземане на решение за сключване на договор с избрания участник/избраните участници в 16:00 

часа на 01.04.2019г. 

В срок до 12:00 часа на 02.04.2019г., „Булгаргаз“ ЕАД изпраща съобщение на 

избрания участник/избраните участници. 

При отказ на класирания на първо място участник да сключи договор, за сключване на 

договор се кани класираният на следващо място участник. 

„Булгаргаз" ЕАД си запазва правото по собствена преценка да прекрати тръжната 

процедура по всяко време. Решението за прекратяване ще бъде обявено на интернет страницата 

на дружеството, а участниците в тръжната процедура ще бъдат уведомени писмено. 

 
 

 

Приложения: 

1. Показатели за качеството на природен газ – Приложение № 1; 

2. Програма за доставка на природен газ – Приложение № 2; 

3. Ценово предложение – Приложение № 3; 

4. Договор за доставка на природен газ – Приложение № 4.



 

 

Приложение № 1  

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДЕН ГАЗ 

 

 

Означение Описание Единици Не по-малко Не повече Забележки 

GCV Горна топлина на изгаряне kWh/m3 10,0 12,7 При референтни условия (25оС,20оС). 

WI Число на Воббе MJ/m3 45,0 55,0 При референтни условия (25оС,20оС). 

Dr Относителна плътност - 0,50 0,72  

CH4 Mетан % mole 70,0   

CO2 Въглероден ди оксид % mole  5,0  

N2 Азот % mole  10,0  

O2 Кислород % mole  0,2  

H2S Сероводород mg/m3  6,5  

S + XnSm Сяра общо  mg/m3 
 

30,0 
В изключителни случаи се допуска до 100 
mg/m3, за период от време не по-дълъг от 48 
часа. 

H20 DP Точка на роса по вода оС  -8,0 При налягане 39,2 barg. 

CnHm DP Точка на роса по въглеводороди оС  0,0 При налягане 54 barg. 

Забележки: 

1. Условията за измерване на количествата природния газ са налягане 1,01325 bara и температура 20оС. 

2. Условията за определяна на Горната топлина на изгаряне и Числото на Воббе са 25оС и условията по т.1. 



 

 

 

Приложение № 2 

 

ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 

 

Период на доставка Количество, MWh 

Април 2019  

Май 2019  

Юни 2019  

Общо  

 

 

Продавач: 

 

  



 

 

 

Приложение № 3 

Ценово предложение 

……………….. предоставя следното юридически обвързващо предложение в съответствие с 

условията, посочени в Покана за участие в тръжната процедура по избор на доставчик на 

природен газ за “Булгаргаз” ЕАД. 

 

Фиксирана отстъпка в процент (%) от 

утвърдената от КЕВР цена в лева/MWh, по 

която Общественият доставчик продава 

природен газ на крайните снабдители на 

природен газ и на клиентите, 

присъединени към газопреносната мрежа 

през съответния месец на доставка, 

преизчислена по фиксинга на БНБ – 1 

евро=1.95583 лева. 

 

 

 

 

 

…………..% 

Период на доставка ………………г. - ………………. г. 

Количество природен газ 

…………….. MWh 

…………….. MWh 

…………….. MWh 

Точка на доставка 
виртуална търговска точка (ВТТ) на 

националната газопреносна мрежа 

 

 Потвърждаваме, че горното предложение представлява юридически обвързващо 

предложение за сключване на Договора за доставка на природен газ, Приложение 3 към 

Поканата. 

 

 

 

 

……………….2019 г. 

 

 

 

Място, Дата, Подпис, Печат и трите имена на представляващия фирмата на участника - 

Собственоръчно 

 

 



 

 

 

 

Приложение №4 

 

Д О Г О В О Р 

за покупко-продажба на природен газ  

 

Днес …………………..2019 г. в гр. София между: 

1. “……………………………………….” ………, с ЕИК ……………………, със седалище и 

адрес на управление: “………………………….” № …., ет. ….., представлявано от 

…………………….., по-долу за краткост наричано “Продавач” 

и 

2. “БУЛГАРГАЗ” ЕАД, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. “Петър Парчевич” 

№47, Република България, вписано в Търговския регистър с ЕИК175203485, представлявано от 

Николай Ангелов Павлов - Изпълнителен директор, по-долу за краткост наричано “Купувач”,  

 

Продавачът и Купувачът, наричани също така поотделно “Страна/Страната”, а заедно 

“Страни/Страните”, сключиха настоящия Договор, за следното: 

 

I. ДЕФИНИЦИИ 

В настоящия Договор, изброените по-долу дефиниции, имат следното значение: 

Бар - мерна единица за налягане извън системата СИ, равняваща се на 100 000 Ра. 

Горна граница на топлина на изгаряне - количеството топлина, отделена при пълното 

изгаряне при константна температура 298.15 К (25°C) на един кубичен метър природен газ, 

измерен при стандартни условия 293.15 К (20°C), като цялата вода, която се формира при 

горенето кондензира при референтната температура. Изразява се в kWh; 

Газопреносна мрежа – система, състояща се предимно от газопроводи с високо налягане 

(над 16 бара) и съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на 

природен газ; 

Месец - период от време, започващ в 0700 часа на първия ден от даден календарен месец и 

приключващ в 0700 часа на първия ден от следващия календарен месец; 

 “Природен газ” или “Газ”, представлява смес от въглеводороди (състояща се главно от 

метан) и негорими компоненти, намиращи се в газообразно състояние и обработена за 

транспортиране по газопровод; 

“Мегават час” или “Mwh” означава енергията, генерирана или консумирана с постоянно 

натоварване от един (1) MW за време един (1) час.  



 

 

 

 “Оператор на газопреносната мрежа” означава лице - оператор на газопреносна мрежа, 

което осъществява пренос на природен газ по газопреносна мрежа и отговаря за нейната 

експлоатация, поддръжка и развитие на дадена територия и взаимосвързаните ѝ с други 

мрежи. 

“Ден” означава периодът от време, състоящ се от 24 (двадесет и четири) последователни 

часа от 07:00 ч. на всеки календарен ден, до 07:00 ч. на следващия календарен ден, местно 

българско време в Пункта на доставка. 

“Пункт на доставка” означава мястото, в което правото на собственост и риска от 

загуби/влошаването на качествените характеристики на природния газ, доставян по този 

Договор, се прехвърлят от Продавача на Купувача. За всяка конкретна доставка на природен 

газ, Пунктът на доставка се посочва в Програмата за доставка (Приложение №2). 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И ТОЧКА НА ДОСТАВКА 

2.1.  Продавачът се задължава да доставя и продава на Купувача в договорената точка на 

доставка количества природен газ, съобразно с договореното по програми, неразделна част от 

този Договор, срещу задължението на Купувача да приема и заплаща природния газ по реда и 

при условията на Договора. 

2.2. Договорното количество природен газ за доставка, предназначено за нагнетяване  в ПГХ 

Чирен е както следва: 

-месец април ……………….. MWh; 

-месец май ………………..  MWh; 

-месец юни ………………..  MWh. 

 2.3. Точка на доставка – виртуална търговска точка (ВТТ) на националната газопреносна 

мрежа (НГПМ). 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и действа до 

0700часа на 01.07.2019г. 

 

IV. ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОСТАВКА 

4.1.  При подписването на Договора, страните съгласуват Програми за доставка на 

природен газ на ВТТ на НГПМ по месеци и дни за съответния месец за периода на Договора 

(Приложение №2). 

4.2.  Програмата за доставка на природен газ може да се изменя при взаимно съгласие на 

страните. 

V. КАЧЕСТВО НА ГАЗА* 

5.1.  Природният газ, доставян от Доставчика, следва да отговаря на качествените 

показатели, съгласно Сертификат за качествени показатели на газа (Приложение №1). 



 

 

 

5.2.  В случай, че качествените показатели на природния газ не съответстват на 

Сертификата, Продавачът, след узнаване на обстоятелствата, довели до влошаване на 

качествените показатели, уведомява Купувача за несъответствието. Уведомлението включва 

и причините за несъответствието, предполагаемата му продължителност и предприетите 

мерки за неговото прекратяване. 

5.3.  Когато количеството природен газ, предназначено за Купувача, е с влошено 

среднодневно съдържание на сероводород, меркаптанова сяра и/или обща сяра и/или точка 

на роса по вода и/или механични примеси във входната точка, Купувача, уведомен за това 

несъответствие, може: 

а) да откаже да приеме природния газ с влошени качествени показатели или 

б) да приеме част или цялото количество природен газ с влошени качествени показатели. 

5.4.  В случаите по т. 5.3.,"а" Доставчикът дължи на Купувача обезщетение в размер на 

доказаните вреди, претърпени от него, които са в пряка причинна връзка с неприемането на 

газ с влошените качествени показатели. 

5.5.  В случаите по т. 5.3., "б" Продавачът носи отговорност за претърпените от Купувача 

вреди, в пряка причинна връзка с приемането на газ с влошените качествени показатели, 

както и за извършени разходи или пропуснати ползи. 

5.6.  В случай, че Продавачът е приел газ с влошени качествени показатели по т. 5.3., без 

да е бил уведомен за това, Продавачът дължи на Купувача обезщетение в размер на 

доказаните вреди, претърпени от него, които са в пряка причинна връзка с приемането на газ 

с влошените качествени показатели. 

5.7. Продавачът предоставя на Купувача дневни сертификати за качество на доставяния 

природен газ. 

* При доставка на ВТТ, Раздел V КАЧЕСТВО НА ГАЗА не се прилага. 

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК. ОТЧИТАНЕ НА ГАЗА 

6.1.  Предаването на природния газ от Продавача и приемането му от Купувача се извършва 

на ВТТ на НГПМ, посочена в програмите по т. 4.1. 

6.2.  Счита се, че природният газ е приет от Купувача и собствеността и риска от случайното 

погиване на природния газ се прехвърлят от Продавача на Купувача на ВТТ на НГПМ.  

6.3.  Определянето на доставения по този договор природен газ, се осъществява на база на 

съгласуваните програми по т. 4.1 и т. 4.2. Разликата между съгласуваните и доставените 

количества се отчита като недоставени количества за деня. 

6.4.  Количеството природен газ, доставено на Купувача през съответния месец, се отразява 

в месечен акт (Приложение №3). Месечният акт съдържа информация за съгласувани, 

доставени, неприети и недоставени количества природен газ. За недоставени/неприети 

количества, виновната страна дължи санкция съгласно чл. 9.2. 

6.5.  Продавачът съставя месечния акт и го изпраща по електронна поща или факс на 



 

 

 

Купувача в срок до 5 (пет) дни след края на отчетния месец. 

 

VII. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

7.1.  Цената на природния газ е …….. евро/MWh (без ДДС), съгласно ценовото предложение 

на Продавача. 

7.2.  Купувачът заплаща стойността на доставените количества природен газ съгласно 

месечния акт по т. 6.4., в срок до десет работни дни от получаване на фактурата, издадена от 

Доставчика. 

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

7.4.  За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяване на банковата 

сметка на Доставчика. 

7.5.  В случай, че плащането не е извършено в срока по т. 7.2., във връзка с т. 7.4., Купувачът 

дължи на Продавача 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 плащане, включително. 

 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

8.1.  Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на договорните си 

задължения, с изключение на задълженията за плащане на суми, чийто падеж е настъпил, 

когато неизпълнението се дължи на непреодолима сила (форсмажор). 

8.1.1.  Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключване на Договора, например като: пожар, взрив, природни 

бедствия като наводнения, земетресения, бури, урагани и други подобни, производствени 

аварии, граждански безредици, бунтове, война, терористични действия, блокади, ембарго, 

въстания, стачки и други, които са причина за пълно или частично неизпълнение на 

договорните задължения на някоя от страните. За избягване на недоразумение, липсата на 

средства не се счита за форсмажорно събитие. 

8.2.  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, 

през което е била налице непреодолима сила. 

8.3.  Страната, за която е налице невъзможност за изпълнение на задълженията й по 

Договора, поради непреодолима сила, е длъжна във възможно най-кратък срок, да уведоми 

писмено другата страна за началото и очаквания край на действие на съответното 

обстоятелство с характер на непреодолима сила, което е причина за неизпълнението на 

съответните договорни задължения. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите 

от това вреди. 

8.4.  Обстоятелството с характер на непреодолима сила, посочено в уведомлението по т. 8.3., 



 

 

 

следва да бъде потвърдено в разумен срок и от Българската търговско-промишлената палата 

или друго учреждение, компетентно за това според случая. 

8.5.  При условие, че непреодолимата сила трае повече от 30 дни, страните ще проведат 

преговори, за определяне на условията, при които ще продължи действието на Договора. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ 

9.1. Договорът се прекратява: 

а) с изтичане на срока му на действие; 

б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

в) поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните. В този случай 

изправната страна отправя писмена покана до неизправната страна, 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 занапред. 

9.2. Ако Продавачът/Купувачът не изпълнява задълженията си, произтичащи от този 

Договор, същият дължи на насрещната страна стойността на недоставените/неприети 

количества. 

9.3. Продавачът има право с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие да прекрати 

Договора, при условие че Купувачът е забавил плащането на дължима сума повече от 30 дни. 

9.4. Купувачът има право да прекрати договора за доставка на природен газ незабавно, в 

случай на откриване на производство по несъстоятелност, за обявяването му в несъстоятелност 

или за ликвидация на Продавача. 

9.5. След прекратяване действието на Договора, клаузите му ще се прилагат до окончателно 

изпълнение на всички задължения на страните, настъпили преди датата на прекратяването, 

както и до окончателното решаване на всички спорове и разногласия между страните, 

възникнали през периода на неговото действие. 

 

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. 

10.1.  Всички спорове при изпълнението на Договора, включително тези, породени или 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и 

споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, страните трябва да решат чрез преговори. При невъзможност за разрешаване на 

споровете чрез преговори, те подлежат на разглеждане и решаване от компетентния български 

съд, съобразно правилата за местната и родовата подсъдност. 

10.2. Лицата за контакт и за кореспонденция между страните: 

За „Булгаргаз“ ЕАД: 

Адрес: гр. София, ул. „Петър Парчевич“ №47, п.к. 1000 

Тел: +359 2 935 89 87 



 

 

 

Факс: +359 2 925 03 94 

e-mai: infogaz@bulgargaz.bg 

За „……………………..………..“ ……… 

Адрес: …………………………………… 

Тел: …………………………………..….. 

Факс: …………………………..………… 

e-mai: ……………………………………. 

Лице за контакт: ………………………... 

10.3. Страните са длъжни в срок до 3 (три) дни от промяна на данните, описани в т. 10.2, да 

се уведомят писмено. 

10.4. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство в Република България. 

10.5.  Неразделна част от Договора са следните приложения: 

 

Приложение № 1 - Показатели на качеството на природния газ; 

Приложение № 2 - Месечна програма за доставка на природен газ; 

Приложение № 3 - Образец на Месечен акт. 

 

 

 

Купувач: Продавач: 
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Приложение № 1 

ПРИРОДЕН ГАЗ ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО 

Означение Описание Единици Не по-малко Не повече Забележки 

GCV Горна топлина на изгаряне kWh/m3 10,0 12,7 При референтни условия (25оС,20оС). 

WI Число на Воббе MJ/m3 45,0 55,0 При референтни условия (25оС,20оС). 

Dr Относителна плътност - 0,50 0,72  

CH4 Mетан % mole 70,0   

CO2 Въглероден ди оксид % mole  5,0  

N2 Азот % mole  10,0  

O2 Кислород % mole  0,2  

H2S Сероводород mg/m3  6,5  

S + XnSm Сяра общо  mg/m3 
 

30,0 
В изключителни случаи се допуска до 100 
mg/m3, за период от време не по-дълъг от 48 
часа. 

H20 DP Точка на роса по вода оС  -8,0 При налягане 39,2 barg. 

CnHm DP Точка на роса по въглеводороди оС  0,0 При налягане 54 barg. 

Забележки: 

1.  Условията за измерване на количествата природния газ са налягане 1,01325 bara и температура 20оС. 

2.  Условията за определяна на Горната топлина на изгаряне и Числото на Воббе са 25оС и условията по т.1.



 

 

Приложение № 2 

 

МЕСЕЧНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 

 

Дата м. април, MWh м. май, MWh м. юни, MWh 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

Общо    

 

 

 

Продавач:         Купувач: 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Към Договор за покупко-продажба № ……………….. 

 

“……………………….” …….             „БУЛГАРГАЗ“ ЕАД 

 

 

М Е С Е Ч Е Н    А К Т 

от ……………… до ………………. 

 

 

 

 Днес ………………..2019 г., съгласно чл. 6.4 от Договор за покупко-продажба на 

природен газ №……………….., се изготви и подписа настоящият Акт, между 

„Булгаргаз“ ЕАД и „……………………“ ЕАД: 

 

 

 

 

Дата 

Код на пункт 

за 

приемане/ 

предаване 

Съгласуван

о 

количество 

природен 

газ  

Доставено 

количество 

природен 

газ 

Неприети 

количества 

природен газ 

Недоставени 

количества 

природен газ 

  (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) 

…………      

…………      

…………      

…………      

…………      

Общо      

 


