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ДО  
ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 
 
 

ПОКАНА 
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА НУЖДИТЕ 

НА “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл.186, ал.2 от Закона за 
енергетиката “Булгартрансгаз” ЕАД кани всички заинтересовани лица да представят 
оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за нуждите на 
“Булгартрансгаз” ЕАД.  
 
Оферти се приемат за две обособени позиции: национална газопреносна мрежа 
(Позиция №1) и газопреносна мрежа за транзитен пренос (Позиция №2). 
 
Вашата оферта трябва да бъде изготвена при спазване на следните условия: 
 
1. Предмет на поканата:  
 
“Доставка на природен газ за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД”. 
 
2. Количество на природния газ за доставка: 
 
2.1. Позиция №1 количество природен газ за доставка: до 10,5 млн. куб.м.  
 
2.2. Позиция №2 количество природен газ за доставка: до 0,1 млн. куб.м.   
 
2.3. Количествата по т.2.1. и 2.2. са прогнозни и „Булгартрансгаз” ЕАД не се задължава 
да ги изкупи изцяло.  
 
3. Период на доставка: 01.03.2017 г. – 01.04.2017г. 
 
4. Място на доставка за Позиция №1 и Позиция №2 (входни точки):  
 

 Негру вода 1/Кардам и/или 
 ГИС Галата и/или 
 ПГХ Чирен и/или 
 ГИС Долни Дъбник и/или 
 Негру вода 2,3 /Кардам и/или 
 ГИС Кулата/Сидирокастро. 

 
5. Изисквания за качеството на природния газ за доставка: 

 

Съгласно Приложение 1 към Поканата. 
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6. Програма за доставка: 

 

6.1 Прогнозната програма за доставка на входна точка е съгласно Приложение 2 (по 

отделни Позиции); 

 

7. Изисквания към Участника в тръжната процедура: 

7.1. 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. 

 

7.2. Да разполага с осигурени количества природен газ в една или няколко от 

посочените в т.4 входни точки на база сключени договори за доставка/пренос до тях; 

 

8.1. Цена и начин на плащане: 

8.1.1. Предложената цена за достаква се посочва в лева за 1000 куб.м природен газ   

 

8.2. Начин на плащане: 

 

100% от стойността на доставения природен газ до 10-то число на месеца, следващ 

месеца на доставка. 

 

9. Критерий за оценка на офертите: 
9.1 Оценката е по метода “най-ниска цена” за 1000 куб.м природен газ.  
 
9.2. „Булгартрансгаз” ЕАД извършва оценка на офертите за всяка отделна обособена 
позиция. 
 
9.3. Ако офертата не съдържа документите, посочени в т.11 по-долу или ако същите не 
са представени съгласно изискванията на настоящата покана, операторът може да 
изиска от участника да ги представи в посочен за целта срок. Ако след изтичане на 
този срок участникът не представи липсващите документи, неговото ценово 
предложение не се разглежда и не участва в оценката на офертите. 
 
9.4. В случай, че два или повече участника предложат една и съща цена, тези 
участници се поканват да представят подобрени ценови предложения в посочен от 
„Булгартрансгаз” ЕАД срок.  
 
9.5. „Булгартрансгаз” ЕАД си запазва правото по собствена преценка да прекрати 
тръжната процедура по всяко време. Решението за прекратяване ще бъде обявено на 
интернет страницата на оператора, а участниците в тръжната процедура ще бъдат 
уведомени писмено. 
 
Във всички случаи „Булгартрансгаз” ЕАД не е длъжен да приеме която и да е оферта, 
представена от участник в търга.  
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10. Срок и място за представяне на офертите: 
 
10.1. Срок за представяне: до 17:00 часа местно време на  24.02.2017г. 
 
10.2. Място за представяне: Офертата следва да е под формата на писмено 
предложение и да се представи на следния адрес: 
          Гр. София, 1336,  
          ж.к. „Люлин-2”,  
          бул. „Панчо Владигеров” № 66  
          Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД,  
в запечатан непрозрачен плик лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка или чрез куриер, като подателят съобрази, че Офертата трябва да бъде 
заведена в деловодството на „Булгартрансгаз” ЕАД в срока, посочен по-горе. Върху 
плика участникът посочва следните означения: „Оферта за доставка на природен 
газ”, Обособена позиция, за която се кандидатства, име на участника, адрес и лице 
за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. За всяка 
отделна Обособена позиция се представя попълнена форма на ценовото 
предложение в запечатан непрозрачен плик с означение: „Ценово предложение”, 
който се поставя в основния плик. 
 
Допълнителна информация може да получите на тел. 02/ 939 61 92. 
Лице за контакт: Ивайло Мойнов 
 
11. Съдържание на Офертата: 
11.1. Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 
 
11.1.1. 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 фирмата на участника, съгласно извлечението от 
търговския регистър;  
 
11.1.2. Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата по т.7.1. от 
настоящата покана – в оригинал, подписана от представляващия фирмата на 
участника, съгласно извлечението от търговския регистър; 
 
11.1.3. За всяка отделна Обособена позиция се представя запечатан непрозрачен плик 

с означение „Ценово предложение”, съдържащ попълнена форма на ценово 

предложение – в оригинал, подписани от представляващия фирмата на участника, 
съгласно извлечението от търговския регистър.  
  
11.2. Доказателства по т.7.2.: 

 Копие от сключени договори за доставка на природен газ с място на доставка  
една или няколко от посочените в т.4 входни точки и/или 

 Копие от сключени договори за пренос със съседни преносни оператори за 
осигурен пренос на количества природен газ до една или няколко от посочените 
в т.4 входни точки и/или 

 Декларация от съседен преносен оператор, че участникът има сключен договор 
за пренос през мрежата на съседния оператор за количества природен газ, 
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съответстващи на посочените в т.2.1. 
 Други доказателства, по преценка на участника, за осигурен пренос на 

количества природен газ до посочената в т.4 входна трансгранична точка. 
 
Представените копия да са със заличена информация, която участникът счита за 
търговска тайна. От представените копия следва да е видно: 

 Наименоването на контрагента по договора; 
 Срок на договора и количество природен газ за доставка/за пренос, 

съответстващо на посочените в т.2.1. 
 
Копието от договора/договорите следва да е парафирано на всяка страница от 
представляващия фирмата на участника, съгласно извлечението от търговския 
регистър. 
 
12. Информация за процедурата за избор на доставчик: 
12.1. За определяне на доставчика със заповед на Изпълнителния директор ще бъде 
назначена комисия от минимум пет члена; 
 
12.2. Комисията определя участниците по отделните Позиции, които отговарят на 
изискванията на поканата и ги канят за публично отваряне на ценовите предложения 
най-малко три дни предварително; 
 
12.3. Комисията предлага класиране на участниците по критерия „най-ниска цена”;  
 
12.4. Класирането се представя на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД за 
приемане и вземане на решение за сключване на договор с класирания на първо място 
за всяка Обособена позиции участник; 
 
12.5. Обявяване на решението за класираните участници и сключване на договор с 
класирания на първо място; 
 
12.6. При отказ на класирания участник да сключи договор, договор се представя на 
следващия участник в класацията на комисията. 
 
13. Срок за избор на доставчик и за сключване на Договор за доставка:  
 
28.02.2017г. 
 
Приложения:   
1. Сертификат за качеството; 
2. Прогнозна Програма за доставка на входна точка по обособени позиции; 
3. Проект на договор за доставка; 
4. Форма на ценово предложение;                                       
 
Очакваме Вашите оферти.                
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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/m
3
 10,0 12,7 При референтни условия (25

о
С,20

о
С). 

WI Число на Воббе MJ/m
3
 45,0 55,0 При референтни условия (25

о
С,20

о
С). 

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/m
3
   6,5   

S + XnSm Сяра общо mg/m
3
   30,0 

В изключителни случаи  се допуска до 100 

mg/m
3
,   за период от време не по-дълъг от 48 

часа. 

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

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

Забележки:      

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

температура 20
о
С.  

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



I
во

три-

месечие 

2017

1. Природен газ /общо/ - хнм³ 10 500 10 500

в т.ч. по месеци I
ви

 месец 0

II
ри

 месец 0

III
ти

 месец 10 500

Приложение № 2 - Позиция 1

Към покана за представяне на оферти за доставка на природен газ 

ПРОГНОЗНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Входна точка:

№

по

ред

ПОКАЗАТЕЛ

 КОЛИЧЕСТВА



I
во

три-

месечие 

2017

1. Природен газ /общо/ - хнм³ 100 100

в т.ч. по месеци I
ви

 месец 0

II
ри

 месец 0

III
ти

 месец 100

Приложение № 2 - Позиция 2

Към покана за представяне на оферти за доставка на природен газ 

ПРОГНОЗНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Входна точка:

№

по

ред

ПОКАЗАТЕЛ

 КОЛИЧЕСТВА



                                                                     Приложение № 3 

 

Д О Г О В О Р  

№ 

 ЗА  ДОСТАВКА  НА  ПРИРОДЕН ГАЗ  
 

ЗА  НУЖДИТЕ НА ''БУЛГАРТРАНСГАЗ'' ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днес..........................2017г., в гр. София между: 
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„Булгартрансгаз” ЕАД, с ЕИК 175203478, седалище и адрес на управление гр. София, 

бул.”Панчо Владигеров №66, представлявано от Георги Гегов – Изпълнителен директор, 

наричано по-долу Преносен оператор, 

 

и 

 .........................................................................., вписано в Търговския регистър с ЕИК по 

БУЛСТАТ ............................................................, със седалище и адрес на управление,      

представлявано от  ............................................,   наричано   за   краткост Доставчик, 
 

наричани поотделно "страна/страната" и заедно "страни/страните", 
 
и след проведена процедура за избор на доставчик на природен газ, в изпълнение на 
изискването на чл.186, ал.2 от Закона за енергетиката за провеждане на прозрачна, 
недискриминационна и пазарно основана процедура,  

 

се сключи настоящият Договор за доставка на природен газ (за краткост "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. Измерва се в MWh(25°С /20°С)/м3 или 

MWh(s)/м3. 

Газопреносна мрежа - система от газопроводи с високо налягане (над 16 бара) и 

съоръженията към тях с единен технологичен режим на работа за пренос на природен газ  

Газоизмервателна станция (ГИС) - инсталация, съоръжена със средства за търговско 

измерване на природен газ; 

Месец - период от време, започващ в 08 часа на първия ден от даден календарен месец и 

приключващ в 0800 часа на първия ден от следващия календарен месец; 

Налягане на газа - разликата между абсолютното налягане в газопровода и атмосферното 

налягане. Налягането се изразява в бар; 

Нормален кубически метър или Нм3 - означава количество сух газ, което при 

температура 20°С и абсолютно налягане 1.01325 бара, заема обем 1 м3 (един кубичен 

метър). 

 Природен газ или газ - многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и 

въглеводороди от неговия хомоложен ред CnH2n+2;  

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ДОСТАВКА 

2.1. Доставчикът доставя на Преносния оператор количества природен газ, съгласно заявки по 

образец срещу задължението на Преносният оператор да приема и заплаща природния газ по 

реда и при условията на Договора. 

2.2. Прогнозното количество природен газ за доставка за целия срок на настоящия Договор е 

............ млн. куб.м.  
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2.3. „Булгартрансгаз” ЕАД не се задължава да изкупи изцяло, количеството по т.2.2.  
 
2.4. Природният газ се доставя на следните входни точки: ................................................... 
(посочва се една или няколко входни точки - Негру вода 1/Кардам и/или ГИС Галата и/или ГИС 
Долни Дъбник и/или ПГХ Чирен и/или ГИС Ихтиман – за Обособена позиция №1; Негру вода 

2,3/Кардам и/или ГИС Кулата/Сидирокастро - Обособена позиция №2 ). 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и ще действа до 8.00 

часа на 01.04.2017г. 
 

ІV. ПРОГРАМА ЗА ДОСТАВКА.  ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОСТАВКА 

4.1. При подписване на Договора, страните, съгласуват Програма за доставка на природен газ 
по дни за периода на Договора (Приложение№ 2). 

 

4.2. Булгартрансгаз” ЕАД има право ежедневно да изменя Програмата по т.4.1. , не по-късно от 
13.00 часа на предходния ден, като уведоми за това Доставчика с подаването на коригираща 
заявка (Приложение № 2А).  

4.3. Информацията по т. 4.2 се изпраща от Преносният оператор на Доставчика по електронна 

поща (на електронните адреси, посочени в Приложение №4).  

4.4. Измененията по т.4.2. са задължителни за Доставчика. 

 

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, 

Доставчикът, след узнаване на обстоятелствата, довели до влошаване на качествените 

показатели, уведомява Преносният оператор 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 Преносния оператор, 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, Преносният оператор, 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 Преносният оператор 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" Доставчикът следва да възстанови разходите на Преносният 

оператор за очистни операции, които последният е извършил поради предаването на газ с 

влошени качествени показатели.   

5.6. В случай, че Преносният оператор е приел газ с влошени качествени показатели по т. 5.3., 
без да е бил уведомен за това, Доставчикът дължи на Преносния оператор             

обезщетение в размер на доказаните вреди, претърпени от него, които са в пряка причинна 

връзка с приемането на газ с влошените качествени показатели. 
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5.7. Доставчикът предоставя на Преносния оператор дневни сертификати за качество на 

доставяния природен газ. 
 

VI.  ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ. РИСК. ОТЧИТАНЕ НА ГАЗА 

6.1. Предаването на природния газ от Доставчика и приемането му от Преносният оператор се 

извършва на входните точки, посочени в т.2.2.  

6.2. Счита се, че природният газ е приет от Преносния оператор и собствеността и риска от 

случайното погиване на природния газ се прехвърлят от Доставчика на Преносния оператор с 

преминаването на газа през входните точки. 

6.3. В случай, че входната точка е трансгранична входна точка - собствеността и риска от 

случайното погиване на природния газ се прехвърлят от Доставчика на Преносния оператор с 

преминаването на газа през държавната граница, независимо дали измервателния пункт е 

разположен преди или след границата. 

6.4. Измерването на доставения природен газ, се осъществява чрез средства за търговско 

измерване, монтирани в съответните входни точки. Отчитане на количествата природен газ, 

доставени през месеца, се извършва в 0800 часа на първия ден от следващия календарен месец. 

6.5. Количеството природен газ, доставено на Преносния оператор през съответния месец, се 

отразява в месечен акт (по Образец № 3). Месечният акт съдържа информация за договорени 

за доставка количества и за недоставени количества газ. 

6.6. Доставчикът съставя месечния акт и го изпраща по електронна поща или факс на 
Преносния оператор в срок до 2 (два) дни след края на отчетния месец. До края на работния 
ден след получаването му, Преносният оператор потвърждава или отхвърля Месечния акт по 
електронна поща или факс на Доставчика.   
 

VII. ЦЕНА, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
7.1. Цената на природния газ е ........ лева за 1000 куб.м. без ДДС и без включена цена за 
достъп и пренос.  
 
7.2. Преносният оператор заплаща стойността на доставените количества природен газ 
съгласно Месечния акт по т.6.5. в срок до пет работни дни от получаване на фактурата, 
издадена от Доставчика. 

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

лева. 

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., Преносният 

оператор 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 плащане, 

включително. 
 

VІІІ. 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 (форс-мажор). 
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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 форс мажорно 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. 

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ 

9.1. Договорът се прекратява: 

а) с изтичане на срока му на действие;  

б) по взаимно съгласие на страните; 

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. 

9.3. Ако Доставчикът не изпълнява задълженията си, произтичащи от този Договор по 

причини, за които отговарят Доставчикът, Преносният оператор има право да начисли на 

Доставчика всички свои разходи по снабдяване с газ от друг доставчик. 

9.4. Преносният оператор има право с едностранно триседмично писмено предизвестие да 

прекрати Договора, в случай че промени доставчика си на природен газ. 

9.5. Доставчикът има право с едномесечно писмено предизвестие да прекрати Договора, при 

условие че Преносният оператор е забавил плащането на дължима сума повече от 30 дни. 

9.6. Преносният оператор 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 ликвидацията на Доставчика.  

9.7. 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. 
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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. Страните са длъжни в срок до 3 (три) дни от промяна на данните, описани в Приложение 

№4, да се уведомят писмено. 

За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България. 

 
10.3. Неразделна част от Договора са следните приложения: 
 
Приложение  № 1  – Сертификат за качествените показатели на природния газ; 
Приложение  № 2  - Месечна програма за доставка на природен газ по дни 
Приложение  №2А - Образец на коригираща дневна заявка; 

Приложение  № 3  – Образец на Месечен акт; 
Приложение  № 4  – Данни за лицата за контакт и за кореспонденция между страните. 
 
 
 
Преносен оператор:                                                                    Доставчик: 
 

 

 



 

1  
 

                                                                                                                                                                                                         Приложение № 1 

ПРИРОДЕН ГАЗ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА КАЧЕСТВОТО 

Означение Описание Единици Не по-малко Не повече Забележки 

GCV Горна топлина на изгаряне kWh/m
3
 10,0 12,7 При референтни условия (25

о
С,20

о
С). 

WI Число на Воббе MJ/m
3
 45,0 55,0 При референтни условия (25

о
С,20

о
С). 

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/m
3
   6,5   

S + XnSm Сяра общо mg/m
3
   30,0 

В изключителни случаи  се допуска до 100 

mg/m
3
,   за период от време не по-дълъг от 48 

часа. 

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

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

Забележки:      

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

температура 20
о
С.  

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



Приложение 2

Заявено 

количество за

 доставка

Входна точка

хнм
3 Наименование

1

….

….

….

….

….

….

….

….

31

За Преносния оператор:  

/Трите имена и длъжност/

Дата: ….../….../…....

Дата

Месечна програма за доставка на природен газ по дни за месец 

……………………/20….



Приложение 2А

Заявено 

количество за

 доставка

Входна точка

хнм
3 Наименование

За Преносния оператор:  

/Трите имена и длъжност/

Дата: ….../….../…....

Дата

Коригираща дневна заявка за доставка на природен газ за ……/……/20…. Г



       Приложение № 3 
 към договор за доставка №....................... 

 

 

 
“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД          „ДОСТАВЧИК”  

 
 

М Е С Е Ч Е Н    АКТ 
                                                       

01 – 31 ..............   2017г. 
 
 

Днес,    .................. 2017г., съгласно чл. ........ от Договор ............... за 
доставка на природен газ, се изготви и подписа настоящият Акт, между 
“Булгартрансгаз” ЕАД и „Доставчик”: 

 
 

№ 
по 
ред 

 
ПОКАЗАТЕЛ 

Количество 
ПГ 
хм³ 

І. Заявено количество на входна точка .......................    
 

ІІ. Предадени количества ПГ от Доставчик на 
„Булгартрансгаз” ЕАД на входна точка ....... за периода: 

 
 

 
ІІІ. 
 

 
Неприети количества ПГ 

 

 
ІV. 
 

 
Непредадени количества ПГ 

 
 

 
 
 
 
За “Булгартрансгаз” ЕАД:                                       За „Доставчик”  



 

Приложение № 4 към договор за доставка 

 
 

Контакти за кореспонденция между страните 

 

За Преносния оператор:  ж.к. „Люлин” 2 

бул. „П. Владигеров” № 66 

1336 София, п.к.3 

Тел.: (02) 939 63 00 

Факс: (02) 925 00 63 

е–mail за получаване на информация за 
количества природен газ: 
 
Лице за контакт: 
 

 
За Доставчика: 
 

Адрес: 
 
Тел:  
 
Факс:  
 
е-mail за получаване на заявки за 
количества природен газ: 
 
Лице за контакт: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Приложение 4 

Образец 
 

 

Ценово предложение  
 

Ние, .......................................предоставяме следното юридически обвързващо предложение в 
съответствие с условията, посочени в Покана за участие в тръжната процедура по избор на 

доставчик на природен газ за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД. 
 

 
Цена за 1000 куб. м. природен газ 

 

 
 

 

 
 

Период на доставка  
 

 ............г.– .............. г. 

Количества природен газ  

 
....... млн.куб.м 

Място на доставка  
 

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

 

 
Ние потвърждаваме, че горното предложение представлява юридически обвързващо 
предложение за сключване на Договора за доставка на природен газ, Приложение 3 
към Поканата.  
 

 
 

 
 

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

собственоръчно 
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