
I - во 
трим.

II - ро 
трим.

III - то 
трим.

IV - то 
трим.

Природен газ  /хнм3/
В това число по тримесечия 2022

2023
2024

Изготвил:
Име, фамилия, длъжност, телефон, подпис

ДОСТАВЧИК: КУПУВАЧ:

В това число по месеци
Показатели Години Общо

Код клиент:

Приложение № I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЪЛГОСРОЧНА
за минимално количество природен газ доставяно от ”Примагаз” АД 

Потребител:
По договор за доставка на природен газ №.................../.....................



Iво

тримесечие
IIро

тримесечие
IIIто

тримесечие
IVто

тримесечие

1 Природен газ /общо/ - хнм³

в т.ч. по месеци Iви месец

IIри месец

IIIти месец

2 Максимално дневно 
количество /МаксДК/ - хнм³/ден

в т.ч. по месеци Iви месец

IIри месец

IIIти месец

3
Минимален часов разход           
Q min (нм3/час)
в т.ч. по месеци Iви месец

IIри месец

IIIти месец

4
Максимален часов разход        Q 
max (нм3/час)
в т.ч. по месеци Iви месец

IIри месец

IIIти месец
5. Планови ремонтни в дни /бр./

в т.ч. по месеци и тримесечия Iви месец

IIри месец

IIIти месец

6.
Работно налягане на изход в 
пункта на предаване - приемане 
/Мра/

Изготвил: 
Име, длъжност, телефон за контакт, подпис

ДОСТАВЧИК: КУПУВАЧ:

Потребител:
По договор за доставка на природен газ №.................../.....................

Приложение № II

ГОДИШНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на природен газ за 2022 г. 

0,5

Код клиент:

№
по
ред

ПОКАЗАТЕЛ

ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧЕСТВА

2022
в т.ч. по тримесечия



Приложение ІІІ

Мин. Номин. Макс. Миним. Номин. Макс.

Изготвил: 
Име, длъжност, телефон за контакт, подпис

ДОСТАВЧИК: КУПУВАЧ:

Вид на 
резервното 

гориво

Минути 
на 

превкл.

ХАРАКТЕРИСТИКА на монтираните агрегати и инсталации 
които работят с природен газ към 31.12.2021 г.

№ по 
ред

Наименование и марка на 
газоползващото оборудване (пещи, 

котли, инсталации и др.)
В цех Бр.

Часов разход на газа за 1 
агрегат (инсталация) нм3/ час

Налягане на газа пред 
горелката m bar

Потребител:
По договор за доставка на природен газ №.................../.....................
Код клиент:



№ на договор: 
Име:
Единен индентификационен номер:
Адрес по съдебна регистрация: (ПК, град, ул., ...)
Адрес за получаване на кореспонденция: (ПК, град, ул., ...)
Име на обслужваща банка: 
Адрес на обслужваща банка:  
BIC: 
IBAN:
Изпълнителен директор/Управител: (Име, телефони)
Лице/а за подписване на месечния акт: (Име, телефони, e-mail)
E-mail за получаване на информация за количества природен газ:
E-mail за получаване на фактури за природен газ:
E-mail за получаване на друга кореспонденция:
Контакти: (Лица за контакти, телефони, факсове)

Промишленост:
Отрасъл на основна дейност:

/                                                 /

 Клиент:

Изпълнителен директор/Управител

Приложение VI

Информация с данни на Клиента
към Договор № ........................ за доставка на природен газ с Клиент ........................................



Име: "Примагаз" АД
Единен индентификационен номер: 831079085
Адрес по съдебна регистрация: (ПК, град, ул., ...) 9000, гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №25, ет.7 
Адрес за получаване на кореспонденция: (ПК, град, ул., ...) 9000, гр. Варна, ул. "Цар Симеон I" №25, ет.7 
Име на обслужваща банка: УниКредит Булбанк АД, кл.Варна- Черно море
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 91 UNCR7630 1053 0978 23
Изпълнителен директор: Венета Райкова 

Телефон: 052/920 920, 920 921, 920 922
Факс: 052/920 923

E-mail за получаване на информация относно количества природен газ: npopov@aresgas.bg

E-mail за получаване на информация относно плащания за природен газ: primagas@aresgas.bg

E-mail за получаване на друга кореспонденция: primagas@aresgas.bg

Контакти:
Отдел "Маркетинг и продажби" 0885/355 486

Приложение VII

Информация с данни на Доставчика
към Договор № ................................. за доставка на природен газ с Клиент ........................................

Доставчик:
Венета Райкова
Изпълнителен директор


