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Проект на договор 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЕЛЕНА 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………………………….. 

ПРЕДМЕТ: „Доставка на горива за МПС и друга техника за нуждите на община 

Елена и бюджетните звена към нея” 

 

ДОГОВОР 

№____________________________ 

 

 

Днес,  ....................... 2019 г. , в гр. Елена, между: 

 

1. ОБЩИНА ЕЛЕНА, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, адрес: гр. Елена, ул. “Ил. 

Макариополски” № 24, ЕИК по БУЛСТАТ: 000133762, представлявана от инж. Дилян 

Стефанов Млъзев - кмет и Димка Тодорова Петрова - директор на Дирекция „ОСД” той и 

главен счетоводител, от една страна  

и 

2  .........................................................................   ЕИК  ......................   седалище и адрес на 

управление  .................................................. , представлявано от  ....................................  - 

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ , от друга страна, 

 

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, и във връзка с Протокол от ………………..г. на 

Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на горива за МПС и друга техника за нуждите на община Елена и бюджетните звена 

към нея”, се сключи настоящият Договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави гориво 

чрез покупка в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия на отложено плащане и 

чрез използване на електронни карти за регистрация и авторизация на покупките, наричано 

по-долу за краткост "стока", съгласно условията на настоящия договор, за нуждите на 

Община Елена и нейните структури, отговарящо на техническите изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Доставката на „стоката" по вид, количества, качество и цени ще се осъществи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно техническото предложение. 

(3) В зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на настоящия 

договор, той може да увеличи броя на използваните електронни карти, като писмено 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ затова. 

(4) По смисъла на настоящия договор „доставка на гориво" е дейност, насочена към 

своевременно осигуряване за нуждите на Възложителя на гориво за техниката на 

Възложителя, отговарящо на Българските и Европейски стандарти, с технологични 

параметри, посочени в представените от Възложителя технически спецификации в 

процедурата за възлагане на обществената поръчка. 
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(5) Дефиниции: 

По смисъла на настоящия договор употребените думи и понятия имат следното значение: 

1. Електронна карта - Карта за безкасово зареждане (PIN карта), която се издава на 

името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предоставя на оправомощени лица - негови служители, 

за да извършва транзакции в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. Оправомощено лице - физическо лице - водач на моторно превозно средство, в чието 

държане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предал електронната карта и уведомявайки го за нейния 

ПИН, го е овластил да извършва транзакции с тази карта от името и за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва фишовете при ползване на картата; 

3. Транзакция - закупуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „стока“, предлагана на оторизираните 

търговски обект/и (бензиностанции), чрез регистрация и авторизиране на покупката с 

електронна карта; 

4. ПИН - персонален идентификационен номер, комбинация от четири цифри, издаден за 

всяка отделна електронна карта, чрез който се идентифицира Картоползвателя; 

5. Издател на електронната карта - 

……………………………………………………………….. 

 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 

………………. 

Чл. 3. Място на покупката са всички търговски обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. Рискът от случайното погиване или повреждане на „стоките“ преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на зареждането им на мястото на покупката. 

Чл. 5. За дата на доставяне се счита датата, на която „стоките“ са закупени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов/и представител/и предявил/и Карти за безкасово зареждане 

(PIN карти) за съответния автомобил. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 6. (1) Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към момента на 

зареждането в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, намалени с договорената отстъпка. 

(2) Текуща актуализация на цените на горивата се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените от основния производител 

на горива на територията на страната. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ търговска отстъпка в размер 

на …… ( ) % (процента) от стойността на всяка транзакция за целия срок на договора. 

(2) За издаването и ползването на електронни карти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща такси. 

Чл. 8. (1) Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца „стоки" се извършва 

по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към фактурата се представя  

подробна информация, отразяваща закупените количества и вид „стоки“, цената на литър 

преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след приспадната отстъпка, номер на 

електронната карта, регистрационен номер на МПС, дата и час на зареждане, 

бензиностанция (номер и адрес). Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще 

се извършва до 10-то число на месеца, следващ отчетния. 

(2) Така посочените документи следва да са ясни и четливи, без поправки и допълнения, 

данните от които да съответстват изцяло на посочените във фактурата. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Проект на договор 

3 

Чл. 9. (1) Плащането на дължимата сума от ВАЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените доставки по 

настоящия договор, се извършва по банков път,по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: „ .................................................... ; 

BIC: ........................................................... ; 

IB AN: 

Чл. 10. В случай, че посочения в чл. 8 от договора документ е нередовен, същият се връща 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен протокол за коригиране на нередностите 

и в този случай срокът по чл. 8 от този договор за плащане на цената, започва да тече от 

датата на представяне на документа в изискуемия вид. 

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ: 

Чл. 11. Приемането/предаването и отчитането на зареденото гориво се извършва чрез 

издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Карти за безкасово зареждане (PIN карти). 

Чл. 12. Приемането на „стоката" се извършва на мястото на предоставяне, съгласно чл.4 от 

договора, от упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V. СЪОБЩЕНИЯ: 

Чл. 13 (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани са от упълномощените 

представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са изпратени до ответната 

страна по начин, който доказва получаването им /факс, препоръчана поща и т.н./. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

- датата на получаването - при изпращане по телефакс или телекс; 

- датата на получаване – при изпращане по електронна поща 

(3)  За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ОБЩИНА ЕЛЕНА, ПК 5070, ГР. ЕЛЕНА, УЛ. „ИЛАРИОН 

МАКАРИОПОЛСКИ“  № 24, e-mail: obshtina@elena.bg 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ……………………….., ПК………, ГР……………………., 

УЛИЦА………………, e-mail:………………..  

(4) При промяна на данните по чл. 13, ал. 3 от договора, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в седемдневен срок от промяната. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

Чл. 14. (1) Разходите за изпълнението на поръчката - включително за техническите 

средства, транспорт, товарно-разтоварни дейности, контрол на качеството и др. са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 

за точното и качествено изпълнение на договора, доколкото това не противоречи на 

клаузите от офертата по обществената поръчка. 
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Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявление за придобиване на 

правото на ползване на електронни карти и представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при издаването 

на Картите и при осъществяването на взаимоотношенията с Издателя, или за което се смята 

упълномощен с подписването на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

Чл. 16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой електронни карти 

заедно с техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което 

страните подписват приемно- предавателен протокол; 

Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема извършване на Транзакции от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с електронни карти при условията на настоящия договор. 

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените електронни карти в следните случаи: 

1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване; 

2. При получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадена карта е 

открадната и/или загубена и/или повредена; 

3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код; 

Чл. 19. В случаите по чл. 18, т. 2 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска 

издаването на нова карта. 

Чл. 20 В случаите по чл. 18, т. 3 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН код; 

Чл.  21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури електронни карти за ползване от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на настоящия 

договор. 

Чл. 22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

промяна в правния статус на Изпълнителя, както и при всички други обстоятелства, които 

могат да засегнат изпълнението на този договор. 

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да сключи договор за подизпълнение 

съгласно изискванията посочени в тръжната документация, когато е обявил в офертата си 

ползването на подизпълнител. 

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 

копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява служебна и вътрешна 

информация за Възложителя, станала му известна при или по повод изпълнение предмета 

на договора. 

Чл. 25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в срок и 

размер, съгласно Раздел III от този договор. 

Чл. 26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заяви количеството на необходимите 

електронни карти в срок до 10 (десет) дни от подписване на настоящия договор. 

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да попълни, подпише и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Заявлението за 

придобиване на правото на ползване на електронни карти; 

2. Да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да 

съблюдават тайната на ПИН. 
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3. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по е-мейл, 

факс или телефон и най-късно до следващия ден да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено 

известие за загуба. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност и дължи заплащане на всички 

Транзакции, извършени с картата до момента на получаване на известието за загуба. 

4. Да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването на 

електронната карта тези лица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което 

се смятат за упълномощени с предаване на картата и ПИН-а за нея. 

Чл. 28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

предоставената „стока", съгласно уговореното в Раздел III от настоящия договор. 

Чл. 29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение на възложената работа 

качествено, съгласно договореното. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи и съобщи имената, адреса и телефона 

най-малко на един свой представител, който да бъде на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в случай на необходимост. 

VII. ОТГОВОРНОСТИ: 

Чл. 30  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 100 % имуществена отговорност при щети и материални 

загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени в резултат на виновно и недобросъвестно 

изпълнение на поетите с договора задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 31. (1) В случаите на частично или пълно неизпълнение на задълженията по договора 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 5 % (пет процента) върху 

сумата на прогнозната стойност на поръчката, както и обезщетение за претърпените 

действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

(2) При прекратяване на договора извън случаите по чл.39 на настоящия договор от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 % (петнадесет процента) от 

прогнозната стойност на поръчката. 

Чл. 32 (1) При понасяне на щети и загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие неизпълнение на 

поетите с договора задължения, същите се установяват с констативен протокол, подписан 

от представители на страните по договора. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

подпише констативния протокол, вредите се оценяват само въз основа на констатациите, 

определени от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отказът се вписва в протокола. В 

тези случаи за възстановяване на вредите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен 

от представената застрахователна полица и/или гаранция за изпълнение на договора - до 

размера на вредите. 

(2) Констативният протокол по предходната алинея се подписва не по-късно от 3 (три) 

работни дни от установяване на възникналата щета, като в същия срок страните отразяват 

всички обстоятелства, вида и стойността на вещите, какво е неизпълнението на задължение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срока за изплащане на щетата. Този протокол е 

окончателен. 

Чл. 33 Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по настоящия 

договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА): 

Чл. 34. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
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(2) "Непреодолима сила" no смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

Чл. 35 Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 36 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за 

форсмажор, издаден по съответния ред от  Българска Търговско - Промишлена Палата 

(БТПП) или друг компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните 

обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

Чл. 37 Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както 

и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IX. ИЗМЕНЕНЕИЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 38. (1) Договорът за обществени поръчки може да бъде изменян само когато: 

1 промените са предвидени в документацията за обществената поръчка и в 

договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на 

цената или опции, обхватът и естеството на възможните изменения или опции, както и 

условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на 

поръчката или на рамковото споразумение; 

2 поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване 

на допълнителни доставки или услуги, които не са включени в първоначалната обществена 

поръчка, ако смяната на изпълнителя: 

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително 

изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо 

оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, 

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, 

експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя; 

3 поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е 

могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на 

предмета на договора; 

4 се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните 

условия: 

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на 

договора и възможността за замяна е предвидена в документацията за обществената 

поръчка и в договора чрез ясни, точни и недвусмислени клаузи, касаещи възникването на 

конкретни условия; 

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от 

преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или 
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отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в 

ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно 

следните условия: 

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 

той отговаря на първоначално установените критерии за подбор; 

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора 

за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона; 

5 се налагат изменения, които не са съществени; 

6 изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя 

цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия: 

а) стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния 

договор за услуги и доставки; 

б) стойността на изменението независимо от условията по буква „а" не надхвърля 

съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 2 от ЗОП. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 6, когато се правят няколко последователни изменения, общата им 

стойност не може да надхвърля посочените максимални размери. 

(3) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 6, когато договорът за обществена поръчка съдържа клауза 

за индексация или е сключен по определяеми цени, за базова стойност се приема 

актуалната стойност към момента на изменението. 

(4) Изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 

1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия: 

1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за 

възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници 

или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни 

от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от 

първоначално приетата; 

2. изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на 

останалите участници в процедурата; 

3. изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; 

4. изпълнителят е заменен с нов извън случаите на ал. 1, т. 4. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 39 (1) Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в 

закон, в договора или в споразумението случаи или когато: 

1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът 

да бъде изменен на основание чл. 38 от този договор. 

2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката 

за изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 

основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата; 

3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 

нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 

ДФЕС. 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 и т. 3 от договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

договора без предизвестие и не дължи обезщетение за претърпените вреди от 

прекратяването на договора. 
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XI.  ДРУГИ УСЛОВИЯ: 

Чл. 40. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 

едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото 

съгласие на другата страна по договора. 

Чл. 41. Всички спорове по тълкуването и/или изпълнението на договора ще се решават с 

преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за решаване пред 

компетентния български съд по седалището на Възложителя. 

Чл. 42. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите 

приложими норми на българското законодателство. 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 

от страните. 

  

Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Техническа спецификация; 

2. Ценово предложение на Изпълнителя; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 


