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ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 
 

№ ………….. 

 

Днес, ............................ г. в гр. Варна, между: 

“Примагаз”АД, ЕИК 831079085, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар 

Симеон I“ №25, ет.7, представлявано от Венета Райкова - Изпълнителен директор, наричано за 

краткост ПРОДАВАЧ от една страна и от друга 

 

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

ЕГН......................................................л.к.№............................................................................................... 

с постоянен адрес: гр……………........., ул.............................................................................................., 

...............................................................тел.:..............................................................................................., 

ел.поща – e-mail: ........................................................................................................................................ 

лично или чрез упълномощено лице:....................................................................................................... 

ЕГН.......................................................л.к.№............................................................................................. 

Пълномощно №........................................................................................................................................., 

ел.поща – e-mail: ......................................................................................................................................, 

наричан за краткост КУПУВАЧ, съгласно Общите условия за продажба на природен газ за 

битови нужди, наричани по-долу “Общите условия“, се сключи настоящия Договор за следното: 

Чл.1.(1). ПРОДАВАЧЪТ продава, а КУПУВАЧЪТ купува природен газ за недвижим 

имот, находящ се в: гр.Варна, кв./ж.к.............................................................................................. 

ул. .............................................................................................................................................., 

представляващ............................................................................................................................. 

 (апартамент, еднофамилна, многофамилна сграда, жилищен блок - квадратура) 

(2). КУПУВАЧЪТ използва природен газ за: 

готвене               □                    топла вода               □                 отопление               □    

с инсталирана мощност в kW:................................; 

при жилищна (отопляема) площ:...............................кв.м; 

Чл.2. Доставката на природен газ по настоящия Договор е предназначена за задоволяване 

собствените нужди на КУПУВАЧА при нормална експлоатация на газовото оборудване и 

посочената инсталирана мощност и започва след като КУПУВАЧЪТ представи на 

ПРОДАВАЧА данните и документите, посочени в чл.5 от Общите условия и след подписване на 

екземпляр от Общите условия за продажба на природен газ.  

Чл.3.(1) Заплащането на потребените количества природен газ се извършва на основание 

издадена от ПРОДАВАЧА фактура, изпратена на адреса на газоснабдения имот, включваща 

отчетените показания на средството за търговско измерване (старо, ново, разлика), единична 

цена, дължим ДДС, размер на обща дължима сума, номер на банкова сметка и др. 

Неполучаването на фактурата не освобождава КУПУВАЧА от задължение за плащане на 

дължимите суми. 

(2) Измерването на доставения природен газ се извършва в нормални кубически метри чрез 

уреди за измерване, собственост на ПРОДАВАЧА, които се преобразуват в енергийни единици 

МВч. Потребеното количество природен газ за съответния месец, КУПУВАЧА заплаща на 

ПРОДАВАЧА, в левове за МВч, по банков път, ежемесечно, до 15-то число на следващия месец. 

(3) ПРОДАВАЧЪТ се задължава, в случай на неплащане на дължимите суми от страна на 

КУПУВАЧА, да преустанови доставката на природен газ, само след изпратено уведомление до 

КУПУВАЧА, в срок не по-малък от 7 (седем) дни от датата на получаването му, съгласно чл.27 от ОУ, 

съобразно посочените начини в следващата алинея. 

(4) Преди преустановяване на снабдяването, поради неплащане от страна на КУПУВАЧА, 

ПРОДАВАЧЪТ изпраща уведомление до КУПУВАЧА по избран от него начин на уведомяване. 

Начинът на уведомяване се извършва писмено чрез декларация по образец, която КУПУВАЧА подава в 

клиентските центрове на ПРОДАВАЧА, като в декларацията се посочва избрания начин на уведомяване, 

мобилен номер или съответния адрес (електронен или пощенски), на който ще се получават съобщенията. 
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При промяна на подадената информация по отношение на мобилния номер или адреса (електронен или 

пощенски) КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА чрез подаване на нова декларация в срок 

от 10 (десет) работни дни от настъпването на промяната. В случай, че КУПУВАЧА не уведоми 

ПРОДАВАЧА за промяната в посочения срок, то уведомлението, изпратено по първоначално избрания 

начин и на първоначално посочения телефонен номер или адрес (електронен или пощенски) ще се счита 

за редовно получено от КУПУВАЧА. 

(5) В случай, че КУПУВАЧЪТ не е заявил начин за уведомяване по горната алинея, той се 

уведомява по начин, определен от ПРОДАВАЧА, а именно: чрез sms-съобщение, изпратено на мобилен 

номер, посочен за връзка при първоначалното предоставяне на данни от страна на КУПУВАЧА. 

Чл.4.(1) При промяна на собствеността или на вещното право на ползване на недвижимия 

имот – предмет на договора, новият и предишният собственик или ползвател са длъжни да 

подадат до ПРОДАВАЧА, в 30 дневен срок, заявление за откриване, промяна или закриване на 

партида по образец, към което са приложени копия на документи, удостоверяващи промяната - 

придобиването или прекратяването на правото на собственост или на вещното право на ползване 

на имота. 

(2) В срока по горната алинея, клиент, който напуска семейно жилище по силата на 

официален документ, издаден от компетентен орган, е длъжен също да уведоми писмено 

ПРОДАВАЧА, като подаде заявление за промяна на партидата с приложено копие от документа. 

(3) При смърт на КУПУВАЧ, наследниците или лицето, придобило жилището по силата на 

договор за гледане и издръжка, завещание или по дарение, са длъжни да уведомят писмено 

ПРОДАВАЧА, в 30 дневен срок, чрез подаване на заявление за промяна на партидата, с 

приложено копие на удостоверение за наследници или съответно на акта за собственост. При 

липса на друго споразумение или пълномощно на един от наследниците, ПРОДАВАЧЪТ 

открива партида на всички наследници, пропорционално на дела им, съобразно удостоверението 

за наследници. 

(4) Когато КУПУВАЧЪТ е наемател на обекта по договор, ПРОДАВАЧЪТ води партидата 

на името на наемателя, който заплаща дължимите суми за природен газ, за което наемодателят 

носи солидарна отговорност с наемателя. 

(5) При промяна в наемното правоотношение, собственикът, предишният и новият наемател 

са длъжни да подадат до ПРОДАВАЧА в 30 дневен срок, заявление за закриване, съответно 

откриване на партида по образец, към което са приложени копия на документи, удостоверяващи 

наличието или липсата на наемно правоотношение. Ако предишният наемател не е заплатил 

дължимите суми, същите се събират от наемодателя на имота. 

Чл.5. ПРОДАВАЧЪТ може временно да прекъсне газоподаването към обект на 

КУПУВАЧА, след подаване на писмено искане от страна на КУПУВАЧА. В този случай 

възстановяването се извършва след заплащане от страна на КУПУВАЧА на всички разходи, 

направени от ПРОДАВАЧА по възстановяване на доставката. 

Чл.6. ПРОДАВАЧЪТ има право да прекрати договора едностранно, в случай на 

установени неправомерни действия от страна на КУПУВАЧА, свързани с отчитане на 

количествата на природен газ и/или манипулация на съоръженията и/или средството за търговско 

измерване, независимо дали са извършени лично от КУПУВАЧА или от трето лице, но в негова 

полза.  

 За всички неуредени въпроси в този договор важат Общите условия, Закона за 

енергетиката и Наредбите към него. 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

Приложение: Разрешение за експлоатация на сградната газова инсталация от органите за 

технически надзор. 

* Купувачът декларира, че дава безусловното си съгласие за използване на личните си 

данни от продавача. 

 

 

 

ПРОДАВАЧ: ......................                                                              КУПУВАЧ: .......................... 
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