
Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Н О С П О Р А З У М Е Н И Е  
към Общи условия за продажба на природен газ 

на потребители за битови нужди 
 
Днес,.................година, в гр...................., между страните по Общи условия за продажба 

на природен газ на потребители за битови нужди (“Общите условия”): 
 
1. ........................................., наричано по-долу за краткост „Газоразпределително 

дружество” или „Продавач”; 
и    

2. ..................................................., с ЕГН.......... , с лична карта № ............., с абонатен 

№............................ , с адрес на имота............................... , наричан по-долу за краткост 

„Купувач”,    

се сключи настоящото споразумение за следното 
 
Чл.1. По силата на настоящото споразумение, Купувачът се задължава в 8:00 часа 

сутринта на всяко първо число на месеца, следващ месеца на доставката, да отчете 

самостоятелно показанията на уреда за търговско измерване за потребените количества 

природен газ през предходния месец. 
 
Чл.2. (1) Отчетените по предходния член показания се декларират от Купувача в срок 

до края на първо число на месеца, следващ месеца на доставката, по един от следните 

начини: лично в офиса на Продавача, чрез електронна поща, по телефон, изпратен на 

предварително указан от Продавача мобилен телефон.  
(2) За целите на това споразумение се счита, че подадените от Купувача данни в 

срока по предходната алинея на този член се смятат измерени в 8:00 часа на първо 

число на месеца, следващ доставката. Данните подадени след срока, указан в ал.1 на 

този член, не се вземат предвид от Продавача. 

(3) Купувачът е длъжен да спазва изискванията на Продавача за подаване на 

отчетените данни и за индивидуализацията си. 
 
Чл.3. Купувачът се индивидуализира чрез ПИН-код, представляващ последните четири 

цифри от ЕГН на Купувача – титуляр на партидата. 
 
Чл.4. С подписването на настоящото споразумение Купувачът дава съгласието си 

отчетените и декларирани от него показания да се използват за издаване на фактура от 

страна на Продавача. 
 
Чл.5. Продавачът извършва контролно отчитане на уредите за търговско измерване за 

потребените количества от Купувача по определен от първия график, както и при 

промяна на цените. 
 
Чл.6. Независимо от указаното в предходния член, Продавачът има право да извършва 

проверка на показанията на уредите за търговско измерване по всяко време. 
 
Чл.7. (1) Когато Купувачът не е подал данни за показанията на уреди за търговско 

измерване в срок, и ако Продавачът не е осъществил контролно отчитане на уредите за 

търговско измерване, Продавачът издава фактура на база на стойностите, изчислени 

както следва: 
 

7.1.1. ако Купувачът има потребление на природен газ повече от една година – 

на база количествата потребен природен газ за същия месец на предходната 

година. 



7.1.2. до достигането на една година потребление на природен газ – на база 

прогнозни количества по месеци, заявени от Купувача и указани в т.7.1.3 по-

долу. 
 

7.1.3. Прогнозни количества: 
 

месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІІХ Х ХІ ХІІ 
 

Очаквана  
консумация 

в м³ 
 

След първата година на доставка важат условията на чл. 7.7.1.  
(2) В случай че след извършено отчитане (от Продавача или Купувача) се окаже, 

че разликата между платеното при условията на чл.7, ал.1 по-горе и стойността на 

отчетеното количество природен газ е отрицателна Продавачът изпраща на Купувача 

дебитно известие с посочена в него сума и срок за плащането й от Купувача. Ако е 

налице положителна разлика, то същата се приспада от дължимата от Купувача сума по 

следващо плащане и в този случай Продавачът не дължи лихви върху надплатената 

сума. 
 

Чл.8. В случаите, когато Продавачът е извършил контролно отчитане на уредите за 

търговско измерване, или ако при проверка на показанията на уредите за търговско 

измерване по реда на чл.6 по-горе се окаже, че отчетените и декларирани от Купувача 

количества природен газ се различават с 20% (двадесет процента) или повече, 

фактурата се съставя на база отчетените от Продавача показания, независимо от 

декларираното от Купувача. 
 

Чл.9. (1) Всяка от страните има право да прекрати това споразумение, като съобщи 

писмено за това на другата страна.  
(2) Ако съобщаването е направено до 15-то число на месеца, прекратяването има 

действие от текущия месец, в противен случай настоящото споразумение се счита 

прекратено от следващия съобщението месец. 
 

Чл.10. (1) Условията на настоящото споразумение са уговорени индивидуално между 

Купувача и Продавача по смисъла на Закона за защита на потребителите.  
(2) С подписването на това споразумение Купувачът декларира, че преди 

подписването на това споразумение Продавачът му е разяснил, че подписването на това 

споразумение не е задължително, а се сключва само и единствено при желание от 

страна на Купувача, и че ако Купувачът не изяви желание да подпише това 

споразумение, отчитането на показанията на уредите за търговско измерване ще бъде 

извършвано по досегашния ред, предвиден в Общите условия на Продавача за 

продажба на природен газ на потребители за битови нужди.  
(3) С подписването на настоящото споразумение Купувачът декларира, че са му 

разяснени условията на това споразумение, в частност правата му за прекратяване на 

това споразумение по реда на чл.9 по-горе и изискванията за начина, по който да се 

подават отчетените данни. 

(4) С подписването на настоящото споразумение Купувачът декларира, че му е 

разяснен и е съгласен с начина на отчитане показанията на уредите за търговско 

измерване, в т.ч. с начина на определяне на дължимите суми по реда на чл.7 по-горе. 
 

Чл.11. За всички неуредени в това споразумение въпроси се прилагат Общите условия 

на Продавача за продажба на природен газ на потребители за битови нужди. 
 

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 
 

За Продавача: За Купувача:  

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


