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                                                                                                                                                  Приложение № 6 

                ОБРАЗЕЦ ! 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ДОГОВОР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА 

ЗАПАСИ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ ОТ РЕАКТИВНО ГОРИВО 

 

№………........../………………..2014г. 

 

 

   

 

Днес, ………………. 2014г., в гр. София между: 

 

1. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), при 

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен № по ДДС: 

BG 831913661, с адрес - гр. София, ул. „Московска” № 3, представлявана от Емил Колев – 

Председател  и Аглая Минева – Главен счетоводител, наричанa по-долу и за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  

 

и 

 

2. „……………………………..” …………., със седалище и адрес на управление гр. .............................. ,  

ул. ,,..........................” № ................., с ЕИК: ......................................................., адрес за 

кореспонденция:...................., телефон:.............., факс:.................. и електронен адрес:....................., 

представлявано 

от................................................................................................................................................,     
(име и длъжност на управляващия/ представляващия дружеството), 

с ЕГН ………….….........................…, наричано по-долу и за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 

страна, 

 

На основание чл. 41- 41а от ЗОП и въз основа на открита с Решение № …………/…………2014г. на 

Председателя на ДА ДРВВЗ и проведена по реда на Закона за обществените поръчки процедура на 

,,договаряне без обявление” за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги по съхранение 

на запаси за извънредни ситуации от реактивно гориво – Jet A-1 в складове, регистрирани по 

реда на чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти от държавна агенция 

„Държавен резерв и военновременни запаси””, се сключи настоящият договор, с който страните се 

споразумяха за следното:  

 

І. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за съхранение и отговорно 

пазене в складове, регистрирани по реда чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), 

подробно описани в техническото предложение (неразделна част от договора) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 

склад/ове №......................................, находящ/и се в..................................................., 3 569,103 тона 

реактивно гориво – Jet A-1 (горивото е с платен акциз!), представляващо запаси за извънредни 

ситуации (ЗИС) – частна държавна собственост. 

(2) Съхранението на ЗИС се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу заплащане на цената, съгласно 

представено ценово предложение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по 

реда и условията, посочени в настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да съхранява 3 569,103 тона реактивно гориво – Jet A-1 (горивото е с 

платен акциз!), като след влагането на същото в склада/овете по ал. 1, издава в полза на Възложителя 
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складов запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява ЗИС, в получените количества, полагайки за тях грижата на добър 

търговец при задължително спазване на необходимите технологични изисквания при съхранението им 

и създаване на условия, гарантиращи тяхното опазване. 

 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 3 (три) месеца, считано от датата на неговото 

сключване. 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

          Чл. 3. (1) Цената на услугите, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е за 

съхраняваното количество ЗИС по складов запис, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия договор и е в размер на .............лв./тон 

(........................) за месец без включен ДДС или ................лв./тон (..............................) на месец с 

включен ДДС. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за реално съхраняваното гориво на 

ежемесечни вноски, всяка от които следва да постъпи по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна 

фактура и складов запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти (описан в чл.1, ал. 3 от настоящия 

договор) . Плащането се извършва с платежно нареждане, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

IBAN: ………………………… 

BIC: ………………………….. 

Банка: ....................................... 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

   

Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за съхраняваното 

количество ЗИС по складов запис, съгласно условията, посочени в чл. 3 от настоящия договор. 

 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска по всяко време връщане на запасите или на част от 

тях. За всяка промяна в количеството ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да издаде нов складов запис. 

(2) Възложителят може да извършва проверки на съхраняваното количество. Проверките се извършват 

от надлежно упълномощени представители на страните по обемен метод. В резултат от извършените 

проверки се изготвят констативен протокол и протокол от фактическо замерване. 

(3) Количествата нефтопродукти, отразени в протокола за фактическото замерване, се изчисляват 

съгласно разпоредбите на „Инструкция за измерване и изчисляване на количествата нефтопродукти, 

съхранявани в стационарни надземни цилиндрични резервоари и изчисляване на нормативно 

определените фири от съхранение и сливоналивни операции”, утвърдена от Председателя на ДА 

ДРВВЗ. 

   

             Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да заприходи предоставените ЗИС задбалансово, количествено и стойностно като стоки на 

отговорно пазене при спазване на съответния счетоводен стандарт, както и да ги води на специален 

отчет.  

(2) Нефтопродуктите, предмет на настоящия договор могат да бъдат съхранявани в отделни и/или 

оборотни резервоари, регистрирани по чл. 38 от ЗЗНН, но при положение, че във всеки един момент 

предаденото за съхранение количество по складов запис е налично и отговаря по качество на 

изискванията. 

(3) Да осигури незабавен достъп на надлежно оправомощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица до 

съхраняваните ЗИС. 

(4) Да не премества ЗИС от един резервоар в друг или друга петролна база на съхранителя без писмена 

заповед на Председателя на ДА ДРВВЗ. В случай на бедствия, авария или друго непредвидимо  
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събитие, което може да доведе до унищожаване или повреждане на запаса, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може 

да премести застрашения ЗИС в друг склад, регистриран по чл. 38, за което незабавно уведомява 

Председателя на ДА ДРВВЗ. 

(5) Да върне ЗИС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване от него. Връщането на ЗИС от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва, съгласно условията на заповедта на 

Председателя на ДА ДРВВЗ. Разходите по предаването са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) Да предаде в срокове и по начин, предварително съгласуван с Председателя на ДА ДРВВЗ на 

посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ юридическо или физическо лице, ЗИС или част от тях. 

1. ЗИС се предават след като бъде издадена писмена заповед от Председателя на ДА ДРВВЗ и 

съгласно указаното в нея количество и качество. 

2. При предаването на ЗИС на посоченото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ юридическо или физическо 

лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде приемо-предавателен протокол, надлежно подписан 

от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и третото лице - получател. 

Разходите по предаването на ЗИС в този случай ще са за сметка на третото лице – получател. 

(7) Да уведоми незабавно Възложителя при:  

1. започване на процедура по обявяване на дружеството в несъстоятелност; 

2. започване на процедура по ликвидация на дружеството; 

3. преобразуване на дружеството; 

4. учредяване на залог върху търговското предприятие; 

5. промяна в данните на дружеството, подлежащи на вписване в Търговския регистър; 

6. промяна в собствеността на уставния капитал на дружеството; 

7. промяна на собствеността на складовете, в които се съхранява ЗИС по настоящия договор; 

(8) Да съхранява и пази ЗИС с грижата на добър търговец и по начин, който не допуска влошаване на 

качествените им показатели. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е запознат с изискванията за съхранение на ЗИС, 

предмет на този договор и се задължава да ги съхранява съобразно необходимата технология и при 

условия, гарантиращи доброто им опазване. 

(9) Да пази съхраняваните ЗИС от противоправни посегателства на трети лица. В случай на 

констатиране на такива да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(10) Незабавно писмено да уведоми Възложителя в случай на възникнала опасност за погиване или 

влошаване качества на съхраняваните ЗИС.  

(11)  Да не използва по никакъв начин ЗИС.  

(12) Да не извършва действия на разпореждане със ЗИС, нито да ги влага в производството, 

преработва или обработва. 

(13)  След влагането на горивото (предмет на настоящия договор) в склада/овете описани в чл. 1, ал. 1 

да издаде в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складов запис за влог на нефт и крайни нефтопродукти. 

(14)  Да посочи лице за контакти и телефон.  

 

V. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението и качеството на предоставяните услуги по 

съхранение на ЗИС, предмет на настоящия договор, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в документацията за участие в процедурата. 

 

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на договора с гаранция в размер на 5 % 

(пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС и се представя (в оригинален документ) при 

неговото сключване в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. 

Гаранциите в парична сума се внасят по банкова сметка на ДА ДРВВЗ: 

IBAN: BG23 BNBG 9661 3300 1830 03 
BIC: BNBG BG SD 
При Банка: БНБ – ЦУ 
 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова гаранция за изпълнение на договора, тя следва 

да бъде издадена в полза на ДА ДРВВЗ, да бъде неделима, неотменима, безусловна и без протест, да 

влиза в сила от датата на издаването й и да бъде със  срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни 
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след изтичане на срока на действие на договора. 

 

Чл.9. Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 (тридесет) дневен 

срок, след приключване на изпълнението на настоящия договор, и след писмено искане от негова 

страна с посочване на банкова сметка, по която да му се възстанови гаранцията. 

 

VI. ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 10. (1) Щетите, причинени на ЗИС поради неправилно съхранение и опазване  са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и виновните длъжностни лица носят административно-наказателна 

отговорности, съгласно разпоредбите на ЗАНН и ЗЗНН. 

 

Чл. 11. При погиване на ЗИС ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % (пет 

процента) от пазарната им стойност, изчислена към момента на погиването. 

 

Чл. 12. Ако по надлежен ред се констатира липса на ЗИС или на част от тях, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка за неизпълнение на задълженията си за съхранение в размер на 5 % (пет процента) от 

пазарната им стойност, изчислена към момента на констатиране на липсата.  

 

Чл. 13. (1) В случаите на погиване или липса на ЗИС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

 1. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

 2. да възстанови, за своя сметка, в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ЗИС в същото 

количество и качество на липсващото, респ. погиналото. 

(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по ал.1, в определения му срок, 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пазарната стойност на погиналото или липсващото количество 

ЗИС в двоен размер, изчислена по най-високата  цена от момента на предаване на горивото до срока в 

който е следвало да го възстанови. 

(3) В случаите на ал.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за 

претърпените вреди в размер на законовата лихва върху стойността им от датата на констатиране на 

липсата или от погиването до датата на тяхното възстановяване или заплащането й при условията на 

ал.2. 

(4) Обезщетенията по чл.11, чл. 12 и чл.13, ал.2 и ал.3 се изплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7 - дневен срок от изтичане на срока по ал.1, т.2 по следната банкова сметка: 

 

БАНКА:БНБ - ЦУ 

BIC: BNBGBGSD 

IBAN: BG42BNBG9661 3000 1830 01 

 

и/или се удържат от гаранцията за добро изпълнение на договора, и/или от дължимите от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания по договора. 

(5) Възстановяването на липсващите материали се установява с Констативен протокол и протокол от 

фактическо замерване, съставени и подписани от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Чл. 14. При неизпълнение или лошо изпълнение на задълженията по този договор, страните 

запазват правото си да искат обезщетение до действителния размер на вредите, когато те надхвърлят 

размера на неустойката по предходните членове, както и стойността на пропуснатите ползи.  

 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности на обекта, където са позиционирани резервоарите за съхранение на ЗИС,  за безопасността на 

работниците и за спазване на правилата за безопасност и здраве при работа. Инструктаж за безопасност и 

условия на труд се провеждат от длъжностни лица на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 

информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора. 

 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част 

от него и всякаква информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен пред своите 

служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата 

степен за целите на изпълнението на договора. 

 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен при 

условия и ред, предвидени в действащото законодателство. 

 

 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

     

Чл.19. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на „непредвидени обстоятелства”. 

 

Чл.20.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, 

тя не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства”. 

         Чл.21. „Непредвидени обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелства, които са 

възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, 

които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно 

изпълнението при договорените условия. 

         Чл.22. Страната, засегната от „непредвидени обстоятелства”, 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 двуседмичен срок от настъпването на непредвидените 

обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

         Чл.23. Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията и свързаните 

с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.24.  Не може да се позовава на „непредвидени обстоятелства” онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.25. (1) Настоящият договор се прекратява с изтичане на уговорения срок, съгласно чл. 2. 

(2) Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок в следните случаи: 

1. По взаимно съгласие на страните, оформено в писмено споразумение; 

2. С едноседмично писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 

3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, обект 

на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и 

предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на 

обстоятелствата; 

4. При достигане на обща сума по договора в размер на 64 300 (шестдесет и четири хиляди и 

триста) лева без ДДС. 
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Чл.26. (1) При констатиране по надлежен ред, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от 

задълженията си по този договор и/или по ЗЗНН, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор, 

като даде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането му ще счита 

договора за развален.  

(2) В случаите на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за претърпените 

от предсрочното прекратяване на договора вреди в размер на една тримесечна вноска по чл.3, ал.2 от 

договора. Обезщетението се заплаща на банкова сметка и в срока, посочен в чл.13, ал.4.  

 

  

X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.27. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и задълженията по 

настоящия договор без писменото съгласие на другата страна.  

 

Чл.28. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, 

неизпълнение или прекратяване с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще 

се отнася за решаване пред компетентния съд. 

 

Чл.29. Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се считат за валидно 

изпратени и връчени на посочените в договора адреси, като същите следва да са в писмена форма. За 

писмена форма се приема и изпращането по факс. 

 

Чл.30. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на  законодателството на 

Република България. 

 

Чл.31. Настоящият договор влиза в сила от деня на подписването му и извеждането му в 

деловодството на ДА ДРВВЗ. 

 

Чл.32. Неразделна част от договора са: подадената оферта за участие в процедурата от 

„........................” ............ с Вх. № .................... / …...............2014г. и приложенията към нея. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    УПРАВИТЕЛ:              

ЕМИЛ КОЛЕВ                                  

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ 

АГЛАЯ МИНЕВА 

 

 

 

 

 


