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Приложение №5 

ПРОЕКТ! 

 

 Д О Г О В О Р  

ЗА 

ДОСТАВКА НА ГАЗЬОЛ 
 

 

№………………/……………...... 

 

 

 Днес, ..................... 2015 г., в Централна техническа база с. Соколово между: 

 

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

Министерски съвет на Република България, с БУЛСТАТ 831913661, с идентификационен 

номер по ДДС: BG 831913661, с адрес гр. София, ул. „Московска” №3, чрез ЦЕНТРАЛНА 

ТЕХНИЧЕСКА БАЗА с. Соколово, община Дряново, област Габрово, с БУЛСТАТ 

8319136610089, с идентификационен номер по ДДС: BG 831913661, представлявана от 

Румяна Иванова Русинова – Директор и Виолета Иванова Хайвазова – Началник-отдел 

ФДАПО, наричана по-долу и за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

 

 

и 

 

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

„........................................”  № ........., с ЕИК: ...................................., представлявано от 

............................................................................... – в качеството му/й на ..................................., 

наричано по-долу и за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

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

доставка на стока за нуждите на Централна техническа база с. Соколово – газьол за отопление 

(маркиран червен) –  20 000 литри на стойност .................. лв. /................................/ без ДДС за 

1 литър съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с вх. №........./............................. 

(2) Доставката да се извърши франко склада за гориво на Централна техническа база с. 

Соколово. 

 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА  
 

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от 

страните.  

(2) Срокът за доставка е до 15.12.2015 г.  
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(3) Доставката да се извърши по предварителна писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

определяне на сроковете и количеството гориво. 

 

IІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 3. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка на газьол за отопление 

(маркиран червен) за нуждите на Централна техническа база с. Соколово в количества, 

определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) Всички товаро-разтоварни, транспортни и други разходи са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на горивото, съгласно посочените 

показатели в Приложение №5 към чл. 6, т. 5 от Наредба за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.  

(2) Качеството при конкретната доставка се удостоверява с Декларация за съответствие 

съгласно Наредбата по ал. 1. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтегляне на некачествена стока, която не 

отговаря на показателите по ал. 1, доставката на еквивалентно количество да бъде за негова 

сметка. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

приемо-предавателен Протокол. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за извършената доставка, предмет на настоящия договор. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за организацията и прилагането на всички 

необходими мероприятия по здравословни и безопасни условия на труда и пожарна и 

аварийна безопасност на територията на Централна техническа база с. Соколово при 

извършването на дейността по настоящия договор, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на договора. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената стока 

чрез подписване на приемо-предавателен Протокол. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 

възнаграждение за изпълнената доставка съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи 

доставката без отклонения.  

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 

изискванията на доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или 

цялото количество стока, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.  

 
V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА 

 

 Чл. 13. (1) Приемането на доставените количества стока се извършва в момента на 

разтоварването им на посочения в чл. 1 ал. 2 от настоящия договор адрес. 
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 (2) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен Протокол, подписан в 3 (три) 

екземпляра от служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – за счетоводство и 

деловодство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 14. (1) Рекламации по количеството и явни недостатъци се правят при приемане на 

стоката в склада на Централна техническа база с. Соколово с двустранно подписания 

Протокол. 

 (2) Рекламации за скрити недостатъци се правят в 30-дневен (тридесетдневен) срок от 

датата на приемане на стоката. В рамките на този срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при откриване на недостатъци относно качеството на 

стоката.  

   

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 15. (1) Цената за 1 /един/ литър газьол (маркиран червен) е ………………. лв. 

/…………………………../ без ДДС съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Плащането за извършване на доставката, предмет на настоящия договор, от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 

представяне на оригинална фактура. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 16. (1) При забава на изпълнението на задълженията си по настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.25 % (нула цяло двадесет и пет на сто) на 

ден от стойността на договора без ДДС, но не повече от 5% (пет на сто) от стойността му без 

ДДС, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 

договорената неустойка.  

(2) При неизпълнение на задълженията си по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) върху стойността на договора без ДДС, както и 

обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато вредите надхвърлят договорената 

неустойка. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

Чл. 17. (1) Настоящият договор се прекратява:  

1. С изпълнение на всички задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената доставка.   

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, 

когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при неизпълнение на задълженията по настоящия договор. 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 18. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 

задълженията по настоящия договор без писмено съгласие на другата страна. 

Чл. 19. Страните по този договор ще решават спорове, 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 към компетентния съд. 
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       Чл. 20. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

       Чл. 21. Страните подписват двустранно споразумение по Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд /чл. 18/. 

Чл. 22. Неразделна част от договора са:  

             - Техническа спецификация – приложение №1 от документацията за участие в 

процедурата, Техническо предложение – приложение №3 и Ценово предложение – 

приложение №4 от офертата за участие в процедурата с вх. №........../...................... г., подадена 

от „...............................” ..............., гр. ........................ 

Чл. 23. При подписването на договора се представиха следните документи, 

необходими за неговото сключване, а именно: 

              - документи, издадени от съответните компетентни органи, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП – в оригинал или нотариално заверени 

копия;  

  - декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 
 

 

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

всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ:            

 

Директор ЦТБ: ……………………          Управител: ………………………… 

     (Румяна Русинова)                                 (......................................) 

 

Началник-отдел ФДАПО: .................................. 

                                               (Виолета Хайвазова) 

 

 

 


