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Приложение № 6 

Рег. № 3 - ____/__.11.2019 г.                                                                    

Екз. № ___ 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

за доставка на компресиран природен газ 

 
№_______________/_________2019 г. 

 

Днес,__.___.2019 г., в с. Граф Игнатиево, област Пловдив, между:  

1. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000, със седалище и адрес на управление: 

с. Граф Игнатиево 4198, обл. Пловдив, ЕИК 1290101890026, представлявано от 

бригаден генерал Димитър Христов Петров – командир на военно формирование 

28000, в качеството му на упълномощено от възложителя лице, съгласно заповед   

№ ФСД-249/07.11.2019 г. на командира на ВВС, наричано за краткост Възложител 

от една страна,  

и 

___________________________________________________________________, 

със седалище и адрес на управление гр.______________, ул.________________, 

бл.______, вх____, ет.____, ап____, ЕИК: __________, представлявано от 

_______________ - управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга 

страна,  

се сключи настоящият договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема при условията 

на този договор, да извършва доставки на компресиран природен газ – метан, в 

батерии от бутилки, за военно формирование 28000-Граф Игнатиево, както следва: 

(1) По заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него длъжностно лице, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставка със собствен транспорт на компресиран 

природен газ до военно формирование 28000-Граф Игнатиево. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

подменя/дозарежда батерията от бутилки по начин, гарантиращ постоянно наличие 

на компресиран природен газ, позволяващ непрекъсната работа на отоплителната 

инсталация, до изчерпване на финансовите средства за всяка отделна година. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя природен газ в собствени батерии от бутилки, с 

налягане на газта не по-ниско от 19,0 МРа.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, със свои специалисти и техника, извършва 

стационарното разполагане на батерията от бутилки на определената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ площадка (размери на площадката - 6м х 3м) и я присъединява 

към отоплителната инсталация (котел за отопление марка FEROLLI). 



Главен юрисконсулт:                                                                                  2/9 

 

(4) За всяка доставена/дозаредена батерия от бутилки, се изготвя приемо-

предавателен протокол, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от военно 

формирование 28000-Граф Игнатиево.  

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи наем за разположените батериите от бутилки 

с които се доставя компресирания природен газ. 

 

Чл.2. Отчитането се извършва след всяка доставка, по показателите на 

наличните технически средства – разходомери, което се удостоверява с приемо-

предавателен протокол за установяване на изразходваното количество газ, подписан 

от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от военно формирование 28000-Граф 

Игнатиево. 

 

Чл.3 Изпълнението на доставките по настоящия договор ще се извършва по 

заявка на военно формирование 28000-Граф Игнатиево, съгласно неговите 

потребности. Прогнозните количества за доставка са приблизително 22476м3 

природен газ за целия период на договора, разпределени както следва: 

- за 2019 г. – 2857 м3; 

- за 2020 г. – 19619 м3; 
 

Чл.4. Поради прогнозния характер на количествата за доставка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги намали с цел непревишаване на отпуснатия финансов 

лимит в размер на 23 600 лв. (двадесет и три хиляди и шестстотин лева). 

 

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИТЕ И НАЧИНА НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.5. Формиране на цената за доставка на компресиран природен газ.  

(1) Цената на 1000 кубически метра компресиран природен газ се формира 

като сума от държавно регулираната цена за 1000 стандартни кубически метра 

природен газ в момента на доставката, плюс надбавката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 1000 

стандартни кубически метра природен газ. 

(2) В надбавката са включени всички присъщи разходи по изпълнението на 

дейностите, предмет на поръчката, за 1000 стандартни кубически метра природен 

газ, а именно разходите за: компресиране, транспорт, товаро-разтоварни работи до 

обекта, присъединяване на батерията към отоплителната инсталация на обекта и 

наема на батерията от бутилки за съхранение на компресирания природен газ. 

(3) Предложената от участника надбавка ще се счита за постоянна за целия 

срок на действие на договора.  

(4) При всяка промяна на държавно регулираната цена на природния газ, 

цената за доставка на компресиран природен газ ще се променя автоматично в 

съответствие с новата държавно регулирана цена, без да се изменя предложената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надбавка в размер съгласно чл.7 от настоящия договор. 

(5) Под стандартен кубически метър природен газ се разбира количеството 

природен газ в обем един кубически метър при температура 293,15 К (или 20о С) и 

абсолютно налягане 0,101325 МРа. 
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Чл.6. Към момента на сключване на настоящия договор, държавно 

регулираната цена за 1000 стандартни кубически метра природен газ е в размер на 

_________________(___________________) без вкл. ДДС, и в размер на 

_________________(___________________) с вкл. ДДС. 

 

Чл.7. Надбавката за 1000 стандартни кубически метра природен газ е в размер 

на ____________(_______________) лв. без включен ДДС, и в размер на 

_________________(___________________) с вкл. ДДС, съгласно ценовото 

предложение с рег. № ____________________ и остава постоянна за целия срок на 

действие на договора. 

 

Чл.8. (1) Цената за заплащане на всяка отделна партида компресиран 

природен газ, е равна на действително доставеното количество гориво, умножено по 

цената на компресирания природен газ на основание чл. 5, ал. 1, и съгласно 

действащата в момента на доставката държавно регулирана цена за 1000 стандартни 

кубически метра природен газ и надбавката по чл. 7 от настоящия договор, 

разделена на 1000. 

(2) Договорените цени не могат да се променят освен при изменение на 

държавно регулирани цени или намаляване на договорените цени в интерес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл.9. Плащанията ще се извършват с платежни нареждания от военно 

формирование 28000-Граф Игнатиево, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

в банка:………………………,  

код …………………..,  

сметка ……………………………………….. 

 

Чл.10. Заплащането ще се извършва след всяка доставка по договора като ще 

се отчита реалното разходване на компресиран природен газ – метан, съгласно чл. 2, 

в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на следните документи: 

- надлежно оформена фактура-оригинал, подписана от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на името на военно формирование 28000-Граф Игнатиево; 

- приемо-предавателен протокол, подписан от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и военно формирование 28000-Граф Игнатиево, с приложен  

сертификат за калорийността на доставения природен газ. 

 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 9 от настоящия договор, в 

срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната.  

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

 

 

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
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 Чл.12. Срокът на действие на договора е до 31.12.2020 г., или до изчерпване 

на финансовия лимит от 23 600 лв., което настъпи първо. 

 

Чл.13. Място на изпълнение на доставките е територията на военно 

формирование 28000-Граф Игнатиево. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) работни дни, след 

получаване на заявка по e-mail или телефон от военно формирование 28000-Граф 

Игнатиево, да подмени/дозареди батерията от бутилки. 

 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава характеристиките на компресирания 

природен газ да отговарят на изискванията на точка 3.1.2. от Техническа 

спецификация ТС  К 21.0998.11 и на всички нормативни изисквания. 

 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя всяка батерия с бутилки с компресиран 

природен газ, маркирана съгласно точка 6.2.6. от Техническа спецификация ТС  К 

21.0998.11 (Приложение № 1 към настоящия договор) и придружена с документите 

по чл. 22 от настоящия договор. 

 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 72 часа преди началния срок на 

изпълнение на дейностите по договора, да предостави на военно формирование 

28000-Граф Игнатиево, списък с личните данни на своите служители и с 

регистрационните номера и марките на транспортните средства, които ще използва 

за извършване на дейностите по време на действието на конкретния договор. 

Изменения в списъка се предоставят до 48 часа преди извършване на конкретните 

дейности по действащия договор. 

 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащанията в съответствие с 

договорените срокове и условия. 

 

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, независимо от извършените периодични 

проверки, наложени от действащата нормативна уредба, да изисква извършване на 

извънредна проверка на индивидуалните средства за търговско измерване на 

разхода на природен газ, когато има съмнение за неточност в показанията. 

Разходите за извършената извънредна проверка са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ако уредът се окаже неизправен и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако уредът се 

окаже изправен. 

 

 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) След писмено известие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигури свой представител 
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и условия за приемането на доставките във военно формирование 28000-Граф 

Игнатиево. 

(2) Да осигурява безпрепятствен достъп до измервателните устройства и 

батерията от бутилки за съхранение на природен газ на упълномощените лица на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу представяне на служебна карта, без да се нарушават 

изискванията за достъп до военното формирование и Закона за защита на  

класифицираната информация (ЗЗКИ). 

(3) Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- паспорти и инструкции за монтаж и експлоатация на газовите уреди и 

съоръжения; 

(4) Да осигури място за поставяне на батерията от бутилки за съхранение на 

компресирания природен газ на своя територия и да осигури достъп на товарните 

автомобили, обслужващи батерията, без да се нарушават изискванията за достъп до 

военното формирование и ЗЗКИ. 

(5) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ потребените количества компресиран 

природен газ, по договорените цени и условия, определени в конкретния договор. 

 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да представя рекламации за доставките, 

за качествени несъответствия съгласно Техническа спецификация ТС  К 21.0998.11. 

 

V. КАЧЕСТВО И ГАРАНЦИИ 

 

Чл.22. (1) Всички доставки на компресиран природен газ ще бъдат 

придружени с документи, удостоверяващи качеството и произхода. 

(2) Всяка доставена батерия с бутилки с компресиран природен газ, ще е 

маркирана съгласно точка 6.2.6. от Техническа спецификация ТС  К 21.0998.11, и 

придружена със следните документи: 

- такива, удостоверяващи, че същата отговаря на изискванията на точка 6.1. 

от техническа спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- посочените в точки 6.2.1. – 6.2.5. и 6.2.7. – 6.2.8. от техническа 

спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- сертификат за химическия състав и качеството на доставяния природен газ, 

в който да са посочени стойностите на характеристиките по т. 3.1.2.от техническа 

спецификация ТС  К 21.0998.11; 

- сертификат за калорийността на доставения природен газ. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да приема доставените бутилки, ако не са 

съпроводени с документите по предходната алинея.  

 

Чл.23. Уреждането на възникнали рекламации ще се извършва съгласно 

действащите по време  на договора нормативни документи по осигуряване и 

управление на качеството на отбранителни продукти в МО. 

VI. НЕУСТОЙКИ 

 

Чл.24. (1) Ако страна по настоящия договор не изпълни точно задълженията 
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си, изправната страна има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за 

забавата или да иска обезщетение за забава. 

(2) При забава в изпълнението на задълженията на една от страните по 

договора, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % за 

всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от общата стойност на забавената част. 

(3) Обезщетението за неизпълнение ще бъде 10 % от неизпълнената част на 

договора. 

 

Чл.25. Плащането на неустойки не освобождава страните от реално 

изпълнение на задълженията им по конкретните договори. 

 

VIІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.26. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на 

своите задължения по настоящето рамково споразумение и съответния годишен 

договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като 

например земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, 

граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареждания и други 

подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински 

орган. 

 

Чл.27. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след 

сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да 

се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било предотвратимо. 

 

Чл.28. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на 

неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е 

могло да бъде предотвратено. 

 

Чл.29. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, 

която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 

5 (пет) работни дни от възникването или преустановяването й. 

 

Чл.30. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, 

изходящ от компетентен държавен или общински орган. 

 

Чл.31. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл. 29 

срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по 

предвидения в предходния член начин, страната не може да се позовава на форс-

мажорни обстоятелства. 

 

Чл.32. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е 

била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства. 
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VIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.33. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, 

изразено писмено и подписано от тях. 

 

Чл.34. Всяка от страните може едностранно, след отправяне на писмено 

обосновано предизвестие, в 7 (седем) дневен срок да прекрати или развали 

договора, ако другата страна не изпълнява задълженията си.  

 

Чл.35. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор и да 

откаже да приеме доставеното, ако са налице отклонения или недостатъци, които 

правят стоката негодна за ползване. 

 

ІХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл.36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава и приема да не разкрива на трети лица 

по никакъв начин, или да използва извън рамките на настоящия договор 

информация, станала му известна при изпълнението му. 

 

Чл.37. Документ, изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станал достояние на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по време на изпълнение на настоящия договор и отнасящ се до 

дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите служители, ще остане изключителна 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще бъде върнат при прекратяване на настоящото 

споразумение. 

 

Чл.38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при изпълнението на договора да не 

заснема, фотографира или по какъвто и да е друг начин да записва изображения на 

военни обекти и техника. 

 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.39. Рискът от погиване на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на подписване на приемо-предавателния протокол и предаването на 

доставката.  

Чл.40. Всяко изменение на настоящия договор се смята за действително, ако е 

изготвено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно 

чл.116, ал.2, от ЗОП. 

 

Чл.41. Всички правоотношения между страните, произтичащи от настоящия 

договор и неуредени от него, се уреждат съгласно действащата нормативна уредба в 

страната. 

 

Чл.42. Никоя от страните по това споразумение няма право да прехвърля 
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изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на 

трети лица, които не са страна по този договор. 

 

Чл.43. Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да уведоми 

незабавно другата страна. 

 

 
АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 

 

- За Възложителя: Военно формирование 28000, област Пловдив, община 

Марица, с. Граф Игнатиево, п.к. 4198, е-mail: graf_log@abv.bg 

- За Изпълнителя: ................................................................................. 

 

 

 Чл.44 Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

Чл.45 Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до 

цялостното изпълнение на задълженията от двете страни. 

 

Чл.46. Неразделна част към договора е копие на техническа спецификация ТС 

К 21.0998.11 (Приложение № 1), от 8 (осем) листа (ще се добави допълнително 

преди подписване на договора). 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

______________________                            ______________________  
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ИЗГОТВИЛ: 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В СЛУЖБА „АПО” НА ВФ 28000 

 

ЛЕЙТЕНАНТ                           ДИМИТЪР ГАЧЕВ     

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО С: 

ЗАМЕСТНИК-КОМАНДИР ПО ЛОГИСТИКА НА ВФ 28000 

 

ПОЛКОВНИК        ИВАН ИВАНОВ 

  

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ БЮДЖЕТЕН  НА СЛУЖБА “ФИНАНСИ” НА ВФ 28000 

 

ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ                                НИНА ВАСИЛЕВА 

 

 

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В СЛУЖБА „АПО” НА ВФ 28000 

 

КАПИТАН                                 АНТОН ПЕТКОВ                                                                                


