СТАНДАРТИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ
НА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРГОВИЯ - МЕСЕЧЕН ПРОДУКТ ПРИ УЧАСТИЕ НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

1. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Настоящите условия урежда правата и задълженията на страните при сключени сделки
за покупко-продажба на природен газ на дългосрочния сегмент на платформата за
търговия на „Газов хъб Балкан“ ЕАД, чрез софтуерния продукт Trayport Joule в случаите,
когато страна по сделката е „Булгартрансгаз“ ЕАД в качеството му на оператор на
преносна система (ОПС).
Точката на доставка е Виртуална търговска точка в мрежата на Оператора на
преносната система (ОПС).
Собствеността върху доставяния по сключените сделки природен газ за договорените
дневни количества от периода се прехвърлят от Продавача на Купувача в точката на
доставка, считано от 07:00 часа на първият газов ден на периода, за който се отнася
продукта.
Количеството и цената на сделките се определят на база електронно сключените сделки
чрез софтуерния продукт Trayport Joule и извлечение за сключена сделка на
платформата за търговия „Газов хъб Балкан“ съдържащо договорено количество на ден в

MWh,
цената за съответната сделка, периодът и точката на доставка и други
индивидуализиращи конкретната сделка данни. Извлеченията са основание за издаване на
фактура и за разплащане между страните.

Сключената месечна сделка посредством Trayport Joule има обвързващо действие
за страните, съгласно сроковете и условията по-долу.
2. ФАКТУРИРАНЕ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
Заплащането на месечния продукт се разделя на седмични фактури, които Операторът
изпраща на Купувача по електронен път, както следва:
Първата фактура се издава на 1-во число от същия месец за общата стойност на
продадения природен газ за всеки от дните от първата седмица на съответния месец.
Следващите фактури се издават всеки понеделник за стойността на задължението на
продадените продукти за следващите седем календарни дни.
Последната фактура за съответния месец се издава последния понеделник от съответния
месец за стойността на задължението за оставащите календарни дни от месеца.
В случай, че съответният понеделник или 1-во число от съответния месец е неработен ден,
фактурата се издава в първия следващ работен ден.
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Купувачът заплаща стойността на продукта по сделката в срок до 5 (пет) работни дни от
датата на получаване по електронен път на фактурата, по банкова сметка, посочена от
Продавача във фактурата.
Ако денят на падежа на конкретна вноска, е неработен ден плащането е дължимо до
първият работен ден следващ денят на падежа.
За дата на извършване на плащанията се приема датата на заверяване на съответната
банкова сметка на Продавача.
При забава в плащането на дължима сума, Купувачът дължи на Продавача законовата лихва
за забава върху просрочената сума за всеки ден просрочие.
В случай, че Купувачът не заплати дължима сума в определените за това срокове,
Продавачът има право да прекрати всяка следваща дневна доставка на природен газ в
рамките на месения продукт, до деня на получаване на дължимото заплащане.

3. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Купувачът се задължава да подържа обезпечение по закупения месечен продукт във
формата на паричен депозит в размер на стойността на закупения природен газ за 7 дни от
месечния период, с включен ДДС
В случаите, когато Купувачът е заплатил всички издадени фактури, без последната за
съответния месец, Купувачът трябва да поддържа обезпечение единствено в размер на
стойността на последната фактура за съответния месец, съгласно т.2.
При закупен месечен продукт, депозита за търговия с ОПС, предоставен съгласно
Приложение 5: Общи условия към Правилата за работа на платформата за търговия се
намалява със стойността на закупения природен газ за 7 дни, с включен ДДС.
След плащане на последната издадена фактура за съответния месец депозита за търговия за
месечния продукт се възстановява.
4. ДРУГИ УСЛОВИЯ
За всички неуредени с настоящите Стандартизирани условия за предлагане на месечен
продукт въпроси ще се прилагат разпоредбите на Общи условия към Правилата за
работа на платформата за търговия (Приложение 5).
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