Приложение 6
ДОГОВОР ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ
№ ............................/ …………………….дата
СКЛЮЧЕН В РАМКИТЕ НА ОБВЪРЗВАЩА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРА OPEN SEASON ЗА
ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА СИСТЕМА НА
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД
(Наричан по-долу “Договора за резервиране на капацитет”, „Договора“
подписан между
"..............................", със седалище и адрес на управление: ........................................, с
ЕИК
................................,
№
по
ДДС:…………………………,
представлявано
от
................................ – Управител/ Изпълнителен директор, наричан по-долу Ползвателя)
и
"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, със седалище и адрес на управление, гр. София 1336, бул.
"Панчо Владигеров" № 66, регистрирано по ф д. № 16439/2006 г. по описа на Софийски
градски съд, с ЕИК 175203478 и идентификационен № по ЗДДС BG175203478,
представлявано от Владимир Малинов - Изпълнителен Директор, наричан по-долу
Оператор или Булгартрансгаз ЕАД,
заедно наричани по-долу "Страните",
1. Определения
Определенията, използвани в Общите условия и Правилата, определени по-долу, се
използват в настоящия Договор, освен ако не е предвидено друго.
"Цена за резервиране" означава цената за достъп в размер на Окончателната цена, която
трябва да бъде заплатена от Ползвателя на Оператора съгласно условията на настоящия
Договор. Първоначално Цената за резервиране е равна на Референтната цена;
"Всички възможни усилия" означава да бъдат предприемат добросъвестно всички
стъпки и възможни мерки, за постигане на целта, осъществяване на процеса до логичното
му приключване и включват всички възможни действия, известни на Оператора като
разумни и необходими за гарантиране успеха на усилието;
"Общи условия за пренос или ОУ" означава Приложение 2 към хармонизирания договор
за достъп и пренос на природен газ през газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД
във валидна версия, публикувана на интернет страницата на "Булгартрансгаз" ЕАД от
началната дата на Фаза 3 на Процедурата Open Season;
"Правила" означава обвързващите правила на Фаза 3 на Процедурата Open Season за
Проекта за развитие и разширяване на газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД,
одобрени от Националния регулаторен орган на Република България - Комисията за
енергийно и водно регулиране с Решение № Д-1от 21.12.2018;

"Планирана поддръжка или планови ремонти" означава всички работи по
поддръжката и ремонти, които трябва да бъдат извършени от Оператора всяка календарна
година, чийто график е определен от Оператора преди всяка календарна година, като се
вземат предвид, доколкото е възможно, позициите на мрежовите ползватели и при условие,
че периодът на подобни работи по поддръжката не надвишава 14 (четиринадесет) дни в
рамките на всяка календарна година. При определяне на графика на Планирана поддръжка,
Операторът определя също съответните технически режими за пренос на природен газ през
тези периоди.
2. Предмет на договора
2.1. По време на срока на Договора, „Булгартрансгаз“ ЕАД осигурява на Ползвателя
Твърдите капацитети, в размер, по години и за интерконекторните точки (ИТ), посочени в
Таблица 1 по-долу (наричани по-долу – Резервираният капацитет).
2.2. Съгласно условията на настоящия Договор, Ползвателят заплаща на Оператора цената
за резервиране на Резервирания капацитет на база "транспортираш или плащаш",
независимо дали действително използва Резервирания капацитет за пренос на природен
газ, при условие че Операторът е предоставил на Ползвателя възможността да използва
Резервирания капацитет.
2.3. Резервираните капацитети съгласно Таблица 1 по-долу са разпределени на Ползвателя
според резултатите от обвързваща Фаза 3 на Процедурата Open Season, съгласно
Правилата.
2.4. Предметът на настоящия Договор включва резервирането и осигуряването на
Резервирания капацитет, посочен в Таблица 1 по-долу, и съответните услуги по пренос.
2.5. Страните също така признават, че „Булгартрансгаз“ ЕАД основава разработките,
необходими за реализирането на капацитета, който ще бъде предоставен чрез неговата
газопреносна система съобразно договорите за резервиране на капацитет, сключени с
ползвателите на мрежата, и следователно прекратяването на който и да е от тези договори,
включително настоящия Договор, може да доведе до значителни загуби, разходи и щети за
„Булгартрансгаз“ ЕАД, поради което Булгартрансгаз ЕАД може да поиска финансови
обезпечения съгласно този Договор.
2.6. В светлината на гореизложеното, Страните сключиха настоящия Договор за следния
дългосрочен твърд капацитет на Проекта, за следния срок на предоставяне на услугите по
пренос (наричан по-долу "Срок на изпълнение"), въз основа на Процедурата (по газови
години):
Таблица 1
Срок на изпълнение

IP Странджа 2/Малкочлар (Турция>България)
EIC код: ...........................................

Резервиран входен
капацитет kWh/d/y

Цена за резервиране
лв./MWh/d/y*

Газова година 2019/2020
(01.01.2020 - 01.10.2020)
Газова година 2020/2021
Газова година 2021/2022
Газова година 2022/2023
Газова година 2023/2024
Газова година 2024/2025
Газова година 2025/2026
Газова година 2026/2027
Газова година 2027/2028
Газова година 2028/2029
Газова година 2029/2030
Газова година 2030/2031
Газова година 2031/2032
Газова година 2032/2033
Газова година 2033/2034
Срок на изпълнение

IP Кирево/Зайчар (България>Сърбия)
EIC код: ...........................................
Резервиран изходен
капацитет kWh/d/y

Цена за резервиране
лв./MWh/d/y*

Газова година 2019/2020
(01.01.2020 - 01.10.2020)
Газова година 2020/2021
Газова година 2021/2022
Газова година 2022/2023
Газова година 2023/2024
Газова година 2024/2025
Газова година 2025/2026
Газова година 2026/2027
Газова година 2027/2028
Газова година 2028/2029
Газова година 2029/2030
Газова година 2030/2031
Газова година 2031/2032
Газова година 2032/2033
Газова година 2033/2034
2.7. Общите условия и Правилата се прилагат за взаимоотношенията между Страните,
които са предмет на разпоредбите на настоящия Договор за целия срок на Договора и
представляват неразделна част от него (в Приложение 1 и Приложение 2 към настоящия
Договор). В случай на несъответствие между документите, с приоритет са: Договорът (на
първо място), следван от Правилата, и накрая Общите условия.
2.8. Резервираният капацитет не съществува към датата на настоящия Договор.

2.9. Булгартрансгаз ЕАД ще положи всички възможни усилия, за да гарантира, че
Резервираният капацитет, разпределен на Ползвателя, ще бъде наличен до началото на
Срока на изпълнение.
2.10. Булгартрансгаз ЕАД ще положи всички възможни усилия, за да съгласува въвеждането
в експлоатация на инфраструктурата за Резервирания капацитет с операторите на мрежи
нагоре и надолу по веригата в ИТ.
2.11. Ако в началото на Срока на изпълнение не са налични капацитети за пренос нагоре
и/или надолу по веригата на ИТ, но Резервираният капацитет е изцяло или частично
наличен за действително използване от Ползвателя, Ползвателят е длъжен да заплати за
този размер Резервиран капацитет, действително предоставен за използване в
съответствие с настоящия Договор.
2.12. Отчитайки посоченото в Членове 2.9 и 2.10 от настоящия Договор, ако Булгартрансгаз
ЕАД не предостави на Ползвателя целия или част от Резервирания капацитет, в случай на
забавяне на въвеждането в експлоатация на новата инфраструктура свързана с Проекта,
обстоятелството, че поради подобно забавяне не е осигурен целия или част от
Резервирания капацитет, няма да се счита за нарушение на настоящия Договор и не
поражда каквито и да е било задължения за компенсации от страна на Булгартрансгаз ЕАД.
2.13. Отчитайки посоченото в Член 2.11 по-горе, Ползвателят заплаща само за
действително предоставения Резервиран капацитет за действително ползване.
2.14. Без да се засяга Член 2.12 по-горе, в случай че по време на Срока на изпълнение
Операторът не успее да предостави част или целият Резервиран Капацитет на вход или
изход на ИТ (с изключение на неналичност поради Планирана поддръжка), Ползвателят има
право да откаже използването на част от наличния Резервиран капацитет на вход или изход
на ИТ, съответстващ на размера на Резервирания капацитет, който не е наличен на вход
или изход на ИТ за необезпечения период, като изпрати съответното уведомление до
Оператора в разумен срок.
В този случай Ползвателят не е длъжен да заплати Резервирания наличен, но неизползван
капацитет, а Операторът има право да предостави този неизползван Резервиран капацитет
на платформа за резервиране на капацитет.
2.15. Ако в процеса на разширение на мрежата, това попадне под отговорността на
Булгартрансгаз ЕАД и се окаже, че не могат да бъдат осигурени допълнителните преносни
капацитети в ИТ до началото на периода на Срока на изпълнение, Булгартрансгаз ЕАД
незабавно уведомява Ползвателя и посочва дали и кога може да се очаква началото на
Срока на изпълнение.
2.16. Потребителят има право да прекрати Договора до 1 април 2019 г. с незабавно
действие (наричано по-нататък "Специално право на прекратяване"), без каквито и да било
санкции и компенсации. За избягване на съмнения, Ползвателят има право да отмени своето
Специално право на прекратяване с незабавно действие, като уведоми писмено
Булгартрансгаз ЕАД докато е в сила Специалното право на прекратяване.
2.17. Настоящият Договор влиза в сила след подписването му от двете страни и е валиден
за целия Срок на изпълнение и за Резервирания капацитет, посочен в количества капацитет
по години.
2.18. Минималното налягане на подаване на входната ИТ, което трябва да бъде осигурено
от Ползвателя, е 45 barg.

2.19. Ползвателят може да стане Балансиращ ползвател само след писменото му съгласие.
3. Цени за достъп и пренос
3.1. Ползвателят заплаща на Оператора за осигуряването на Резервиран капацитет и
съответните услуги по пренос съгласно следните разпоредби:
3.1.1. Цена за резервиране – заплаща се за правото да бъде използвана газопреносната
система на ИТ. Цената за резервиране е фиксирана за цялата продължителност на Договора
и се индексира за всяка година след първата с коефициент на инфлация, официално
публикувана от Националния статистически институт на Република България.
3.1.2. Ако в някой момент Резервираният капацитет в някоя от ИТ стане напълно или
частично неналичен за дадена газова година (с изключение на неналичност поради
Планирана поддръжка), съответното плащане за Резервирания капацитет се намалява
пропорционално до размера на подобен неналичен Резервиран капацитет.
3.2. Окончателната цена, определена от Правилата, е валидна за първата газова година на
Договора. За всяка следваща газова година, до 20 септември на предходната година,
Операторът определя приложимата Цена на резервиране чрез индексиране на текущата
Цена на резервиране с инфлационен индекс, равен на индекса на потребителските цени за
период от 12 месеца, започващ на 1 септември предходната календарна година и
приключващ на 31 август на текущата календарна година, официално публикувана от
Националния статистически институт на Република България.
3.3. Цената за пренос се определя съгласно Правилата.
3.4. За всяка газова година Ползвателят може да смени начина на компенсиране на
Променливите технологични разходи (чрез доставяне на природен газ в натура или чрез
заплащане на Цената за пренос).
3.5. За смяна на метода на компенсиране на Променливите технологични разходи от
плащане на Цената за пренос към доставка на природен газ в натура, или обратно, за
следващата газова година Ползвателят подава заявление до Оператора, в срок до 31-ви
март на текущата газова година.
4. Финансово обезпечение
4.1. За да осигури изпълнението на Договора, в случай че Член 4.5 от него не е приложим,
Ползвателят предоставя финансово обезпечение на Булгартрансгаз ЕАД, съгласно
условията и сроковете, определени по-долу.
В такъв случай, Ползвателят следва да поддържа непрекъснато финансовото обезпечение
по време на срока на настоящия Договор. Финансовото обезпечение следва да бъде
поддържано до 90 дни след изтичане на срока на настоящия Договор. Ако предоставеното
от Ползвателя обезпечение не покрива пълния срок на Договора, Ползвателят следва, без
отделно предизвестие от страна на Оператора, да го удължи най-късно до 30-тия ден преди
изтичането на текущото финансово обезпечение.
4.2. Финансовото обезпечение за капацитетите, резервирани за срок от една до три години,
следва да покрива годишното плащане за Резервирания капацитет за предстоящата газова
година, съгласно Таблица 1 от Договора и приложимата Цена за резервиране.

Финансовото обезпечение за капацитетите, резервирани за срок от над три години, следва
да покрива трикратното най-високо годишно плащане за Резервирания капацитет за
предстоящите три газови години, съгласно Таблица 1 от Договора и приложимата Цена за
резервиране.
4.3. Ползвателят, в случай на искане от Оператора, представя финансово обезпечение в
една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в евро по банкова сметка:
Уникредит Булбанк АД
Адрес: Пл. Света Неделя 7, София 1000
IBAN: BG52UNCR76301078435701
SWIFT: UNCRBGSF
Основание: Осигуряване на финансово обезпечение при сключване на Договор

2. Банкова гаранция:
Банкова гаранция по образец (Приложение № 3)

3. Корпоративна гаранция:
Корпоративна гаранция по образец (Приложение № 4) или под форма, одобрена от
Оператора.
4.4. Корпоративната гаранция следва да бъде издадена от юридическо лице с минимален
кредитен рейтинг "инвестиционен клас" от Standard & Poors, Moody's, Fitch или Creditreform.
Към гаранцията се представя сертификат за кредитен рейтинг на гарантиращото
юридическо лице и категорично решение на управителния съвет на гарантиращото
юридическо лице за учредяване на гаранцията.
4.5. Ако Ползвателят отговаря на някой от следните критерии:
а) кредитен рейтинг на:
- дългосрочен рейтинг по Standard & Poor's BBB или по-добър, или
- рейтинг по Fitch BBB - или по-добър, или
- дългосрочен рейтинг по Moody's Baa3 или по-добър, или
- 235 точки или по-малко според Creditreform (кредитен индекс 2,0)
или Ползвателят е 100% собственост на дружество(а), които отговарят на горепосоченото
условие, не е длъжен да предоставя нито едно от горепосочените финансови обезпечения
(наричано по-нататък "Освобождаване от рейтинг").
4.6. Финансовото обезпечение по Член 4.2. се използва за гарантиране на всички плащания
по настоящия Договор. Ако Ползвателят не изпълни задължението си за плащане (частично
или пълно) в сроковете, посочени в настоящия Договор, Булгартрансгаз ЕАД има право да
използва обезпечението, предоставено от Ползвателя, до размера на неизплатеното
задължение, като така използваната сума от обезпечението се подновява от Ползвателя в
рамките на 7 (седем) дни след получаване на известие от Оператора, потвърждаващо
съответното използване на обезпечението.
4.7. Булгартрансгаз ЕАД има право по всяко време, по свое собствено усмотрение, да поиска
от Ползвателя, попадащ в обхвата на Освобождаването от рейтинг, да осигури финансово

обезпечение и този Ползвател е длъжен да го направи в срок от 30 работни дни (формата
на финансово обезпечение е по избор на Ползвателя).
5. Комуникация и управление на данните
5.1. Страни се съгласяват, че по отношение на всички въпроси, свързани с изпълнението
на този Договор се определят следните контактни лица:
от името на Ползвателя

от името на „Булгартрансгаз“ ЕАД

1.Име:

1.Име:

Телефон:

Телефон:

Факс:

Факс:

Мобилен:

Мобилен:

E-mail:

E-mail:

2.Име:

2.Име:

Телефон:

Телефон:

Факс:

Факс:

Мобилен:

Мобилен:

E-mail:

E-mail:

5.2. Страните незабавно се уведомяват взаимно за всякакви промени в горепосочената
информация за контакт.
5.3. Комуникацията между Страните, свързана с въпроси по настоящия Договор, се
извършва на английски език. Комуникацията между Страните се осъществява основно чрез
електронна поща. Уведомления, които имат или могат да окажат съществено влияние върху
правата и задълженията на Страните, се изпращят по електронна поща и с препоръчана
поща или куриер, като изпращането по поща или по куриер е задължително. Тази
разпоредба е предмет по-конкретно на Член 14.3 по-долу.
6. Фактуриране и плащане
6.1. Не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца на предоставяне на услугите по
настоящия договор, Операторът издава и предоставя на ползвателя фактура, включваща
стойността на услугите по предоставяне на дългосрочен твърд капацитет през предходния
месец.
6.2. Месечната фактура съдържа:
6.2.1 стойността на резервирания капацитет, изчислен като 1/12 от сумата на целия
резервиран капацитет за всяка точка на междусистемно свързване за текущата газова
година съгласно Таблица 1, умножена по приложимата цена за резервиране, коригирана
съгласно разпоредбите на този договор, ако това е приложимо.
6.2.2. стойността на цената за пренос, умножена по размера на действително
разпределените на ползвателя количества във всички точки на междусистемно
свързване за предходния месец, която е предмет на компенсация на променливите
технологични разходи от страна на ползвателя в парична форма.

6.3. Ползвателят има право да оспори цялата фактурирана сума или част от нея,
включително на база оспорване на Месечния отчет или да представи допълнителни
доказателства приети от Оператора, които налагат промяна на фактурите, като е длъжен
да заплати пълния размер на сумата по фактурите, валидна към датата на падежа на
плащането им, независимо от оспорването.
6.4. Операторът възстановява всички доказани от ползвателя и/или възникнали в резултат
от грешки надвзети суми, както и ползвателят компенсира всички възникнали в резултат от
грешки недоизплатени суми по издадени фактури в 5 (пет) дневен срок от установяване на
грешката/приемане на доказателствата.
6.5. Суми по издадени фактури не могат да бъдат коригирани от Оператора вследствие на
оспорване, заведено след изтичане на 12 (дванадесет) месечен срок от датата на издаване
на фактурата, като това не засяга правото на ползвателя да отнесе спора към съда съгласно
член 9 от този договор.
6.6. Операторът изпраща фактурите по куриер и по електронен път на посочен в Договора
адрес и е-mail.
6.7. Ползвателят заплаща сумите по фактурите в срок до 25-то (двадесет и пето) число на
месеца на издаване след получаването им по електронен път на посочения от ползвателя в
договора електронен адрес.
6.8. Плащането на фактурата може да бъде извършено в евро. Преобразуването на
дължимата сума, посочена в български лева, в евро се извършва, като се прилага средния
обменен курс (BGN/EUR), обявен от БНБ за последния ден от месеца, през който са
предоставени транспортните услуги.
6.9. В случай, че ползвателят не заплати дължимите суми в срока по чл. 6.7, то той дължи
на Оператора неустойка в размер на законната лихва, равна на 6 (шест) месеца EUROLIBOR
+ 4% (четири процента) върху неиздължената в срок сума, за целия период на забавата,
включително деня на окончателното плащане.
6.10. В случай на второ последователно забавяне на Ползвателя (за 30 (тридесет) дни или
повече) при плащането на дължимата по силата на този договор сума, в срок от 30
(тридесет) дни от датата, на която е следвало да плати, след изпращане на 5-дневно
предизвестие на Ползвателя по електронен път, Операторът има право да усвои
предоставеното по чл. 4.2. обезпечение до размера на дължимата сума, ведно с дължимата
неустойка за забава.
6.11. При прехвърляне на действащи към датата на прехвърляне годишни капацитетни
продукти между два ползвателя на вторичния пазар, задълженията за заплащане на
месечните фактури за продуктите, предмет на прехвърляне, се прехвърлят на придобилия
капацитетния продукт ползвател от началото на месеца, следващ датата на прехвърлянето.
7. Отговорност

7.1. Всяка Страна е отговорна пред другата Страна за щети, които е причинила, като е
нарушила задълженията си по настоящия договор или свързани с него.
7.2. Изключват се от обхвата на щетите, които са предмет на коментиране в случай на
нарушаване на настоящия договор от Страните загуба на печалби, индиректни или косвени
щети, при условие, че изключението не се прилага към загуби във формата на отстъпки,
щети или неустойки, претърпени от Страните по споразумения с трети страни.
7.3. Страните се съгласяват, че подаването на жалби, ако има подадени, срещу обществени
поръчки за проектиране, доставка и строително-монтажни работи на новата
инфраструктура, като такива, няма да се разглеждат като нарушение на Оператора на
задълженията му по членове 2.9 и 2.10.
7.4. Задълженията на Страните се преустановяват временно в периода, през който те не
могат да изпълняват задълженията си поради непреодолима сила, но единствено до
степента на невъзможността да ги изпълняват. Понятието "непреодолима сила" означава
обстоятелства, които разумно не са предвидени, невъзможни за избягване извън контрола
на Страните, включително, но без да се ограничават до следното:
(a) извънредни природени сили: наводнения, земетресения, свлачища, пожари, експлозии
или други неизбежни инциденти,
(b) стачки, бойкоти, локаутове, саботаж и военни операции.
Непреодолимото събитие не включва акт на публични власти в страната на регистрация на
Страната или страната, в която се намира регистрираното седалище на Страната, или липса
на такъв акт.
След възникването на обстоятелствата на непреодолима сила, засегнатата страна
уведомява другата Страна за настъпването и очакваната степен и продължителност на тези
обстоятелства и взема всички икономически разумни мерки, които вероятно са полезни, за
да се гарантира възстановяването на нормалното изпълнение на договора във възможно
най-кратък срок.
Прекратяването на договора поради обстоятелства на непреодолима сила настъпва
единствено при взаимното съгласие на Страните.
7.5. Отговорността на „Булгартрансгаз“ ЕАД преди датата на търговска експлоатация на
проекта е в съответствие с член 2.12 по-горе.
7.6. Страните незабавно се уведомяват взаимно за всяко важно обстоятелство, свързано с
изпълнението на Договора.
8. Срок, влизане в сила и прекратяване на Договора
8.1. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване от двете Страни и е със срок
на действие до края на последната газова година от периода на изпълнение.
8.2. Без да се засяга член 2.16 от настоящия договор, договорът не може да се прекратява
едностранно от Страните, освен в случаи на ликвидация или несъстоятелност на другата
страна, потвърдена от документите, задължителни и валидни съгласно законодателството,
приложимо в страната на регистрацията;

9. Уреждане на спорове
9.1. Страните полагат максимални усилия, за да уреждат по взаимно съгласие евентуални
спорове, породени или свързани с настоящия Договор. Страните се съгласяват, че ако
тяхното задължение за договаряне, както е посочено в този член 9, не даде резултат в
рамките на 3 (три) месеца, считано от доказаната му дата на иницииране, тогава всяка от
Страните може да се обърне към компетентния български съд с правомощия съгласно
гражданско-процесуалния кодекс.
10. Възлагане на Договора
10.1. Ползвателят на мрежата има право да поиска съгласието на „Булгартрансгаз“ ЕАД за
възлагането на този Договор на трето лице, като „Булгартрансгаз“ ЕАД не може да откаже
да даде съгласието си, ако третото лице, което желае да поеме договора, спазва всички
съответни правни разпоредби и всички изисквания, определени от „Булгартрансгаз“ ЕАД за
своите ползватели съгласно уговореното в този договор, Правилата и Общите условия.
10.2. Страните и третата страна, желаеща да поеме Договора, следва да сключат отделно
тристранно споразумение за възлагането на Договора, включително по всички въпроси,
засягащи уреждането на финансовите гаранции.
11. Прехвърляне на капацитет
11.1. Ползвателят има право да прехвърли частично или изцяло своя резервиран капацитет
на трети страни, ако те отговарят на разпоредбите и изискванията, посочени в настоящия
договор, Правилата и Общите условия.
11.2. Страните и третата страна, която желае да поеме резервирания капацитет частично
или изцяло, подписва отделно тристранно споразумение за прехвърлянето на резервирания
капацитет, включително всички въпроси, свързани с уреждането на финансовите
обезпечения.
12. Вторични сделки с капацитет
12.1. Ползвателят има право винаги да прехвърля изцяло или частично своите капацитети,
посочени в Таблица 1, както и да получава изцяло или частично резервирания капацитет
на трети страни без съгласието на Оператора, при условие, че ползвателят продължи да
изпълнява правата и задълженията си пред Оператора съгласно договора в пълна степен.
12.2. Вторичното прехвърляне на капацитет се извършва посредством двустранен договор
между ползвателя и третата страна. Страните по вторичното прехвърляне на капацитет
надлежно уведомяват Оператора за прехвърлянето на резервирания капацитет, като
Операторът е длъжен да одобри прехвърлянето в срок до 3 работни дни от момента на
уведомяването, след проверка, с която да се установи, че третата страна е подписала
всички нужни споразумения, ако има такива, с Оператора, за да може да използва
прехвърления резервиран капацитет и проверка за наличността в портфолиото на
ползвателя на необходимите резервирани капацитети, налични за прехвърлянето.
12.3. Условията за прехвърлянето на резервирания капацитет между ползвателя и третата
страна, включително цената за прехвърлянето, не е предмет на преглед, нито одобрение
от Оператора. Тя е регулирана от съответния договор, подписан между ползвателя и

третата страна, който не може да налага задължения за Оператора, които превишават
изпълнението на условията по настоящия договор.
13. Приложения
Следните допълнителни документи представляват неразделни части от настоящия договор:
1. Общите условия за пренос;
2. Правилата;
3. Образец на банкова гаранция;
4. Образец на корпоративна гаранция.
14. Други
14.1. Промените в данните на Страните, регистрирани в дружествените регистри или
посочени в настоящия Договор, свързани с адресите на управление, представителите,
банковите сметки, както и промени в структурата на собствеността по време на
подписването и изпълнението на договора и данните за контакт няма да се смятат за
изменения на Договора.
14.2. Съответната Страна по настоящия Договор уведомява другата за промените в данните
по чл. 14.1. писмено или предварително с 10-дневно уведомление или 10 дни след
настъпването на промяната, в зависимост от конкретните обстоятелства.
14.3. Промени в настоящия договор могат да се извършват само писмено (като
електронната комуникация не се смята за представляваща писмена форма), обозначени
като промени и подписани от двете Страни.
14.4. За да се гарантира сигурността на преноса и надлежното изпълнение на задълженията
на Страните по настоящия договор, „Булгартрансгаз“ ЕАД, заедно с ползвателя и другите
заинтересовани страни, гарантират от момента на начало на търговската експлоатация на
Проекта, че всички технически правила и регулации, които са в сила или е възможно да са
в сила спрямо настоящия договор (включително, но не само, Правилата за балансиране на

пазара на природен газ, Правила за управление и технически правила за газопреносната
мрежа, технически спецификации и др.) отразяват разпоредбите на споразуменията за
междусистемно свързване между „Булгартрансгаз“ ЕАД и съседните ОПС.
14.5. В контекста на гореизложеното, Страните се съгласяват, че не са в сила следните
разпоредби на Общите условия:
a) членове 2.1, 3.1, 7, 8, 10.2, 10.3, 13, 15, 18;
e) разпоредбите, свързани с краткосрочните и прекъсваемите продукти;
f) разпоредбите, свързани с Регионалната платформа за резервиране (RBP).
14.6. Отчитайки посоченото в останалите разпоредби и условия от договора, Операторът
има право да спре или ограничи преноса на природен газ в рамките на резервирания
капацитет в случаите на планирана поддръжка, извънредни работи или обстоятелства на
непреодолима сила. За целите на договора, определението “Извънредни работи” означава
спешни действия, които ще бъдат предприети от Оператора, винаги действащ като разумен
и предвидим оператор, за да осигури сигурност и интегритет на газопреносната мрежа на
Оператора и да избегне заплахи за живота, здравето или собствеността на хората.

14.7. В случай, че след датата на влизане в сила на настоящия договор настъпи промяна в
приложимото законодателство, която засяга или може да засегне този договор и Общите
условия, Страните при взаимно съгласие ще променят договора, за да гарантират
надлежното изпълнение на съвместните задължения и спазване на приложимото
законодателство.
14.8. Правилата не могат да бъдат променяни от Страните.
14.9. В случай, че в някои момент от периода на изпълнение, някоя от Страните иска да
въведе определени изменения в договора или Общите условия, Страните по взаимно
съгласие ще променят договора и/или Общите условия, за да отразят така поисканите
изменения.
15. Брой копия на Договора
Този договор е подписан на английски език в 2 (два) оригинала с еднаква сила, от които по
1 (един) за всяка Страна.

ЗА ОПЕРАТОРА:

ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

Изпълнителен директор

ЗА ПОЛЗВАТЕЛЯ:

