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ДОГОВОР 
 

№ 121/15.11.2013 г. 
за доставка на дизелово гориво – газьол за промишлени и комунални цели за 
нуждите на ОДЗ „Д – р Тодора Миладинова”, гр. Рила за отоплителен сезон 

2013/2014г.,  до 15 000 литра 
 

 

Днес , 15.11. 2013 г., в гр. Рила,  област Кюстендил между: 
 

1. ОБЩИНА РИЛА,  със седалище и адрес на управление: гр. Рила, пл. 

”Възраждане” № 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 000261598, представлявана от своя Кмет – 

Георги Кабзималски и Счетоводител  на ОДЗ "Д-р Т. Миладинова" – Василка Тодорова, 
наричана по – долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,  от една страна  и от друга страна  

 

2. „БМ 2010“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: : гр. Благоевград,  

ж.к.  „Еленово” , бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1; общ.Благоевград,  вписан в Търговския 
регистър с ЕИК по БУЛСТАТ 201254701, представлявано от Борис Любенов 
Михайлов, с ЕГН………………………, на длъжност Управител, наричан по – долу за 
краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”  

 

на основание чл. 101 е от ЗОП и Утвърден Протокол на длъжностни лица, 
определени със Заповед № РД – 01 – 04 – 394/10.10.2013г. на Кмета на Община Рила за 
определяне на Изпълнител по проведено оценяване по реда на чл. 101 а и сл., във  вр. с  
чл. 14, ал. 4 от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Доставка на дизелово гориво – 

газьол за промишлени и комунални цели за нуждите на ОДЗ „Д – р Тодора 
Миладинова”, гр. Рила за отоплителен сезон 2013/2014г.,  до 15 000 литра“, се сключи 

настоящия договор, с който страните по него се споразумяха за следното: 

 

 

РАЗДЕЛ І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение да осъществява периодична доставка на дизелово гориво – газьол за 
промишлени и комунални цели за нуждите на ОДЗ „Д – р Тодора Миладинова”, гр. 

Рила за отоплителен сезон 2013/2014г.,  до 15 000 литра, въз основа на заявката на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява предмета на договора при условията на 
направената от него оферта за участие в обществената поръчка. Ценово предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представлява неразделна част от този договор – Приложение № 2 

към настоящия договор.  
 

РАЗДЕЛ ІІ. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. (1) Този договор се сключва за отоплителен сезон 2013/2014г., а именно 
от 22 (двадесет и втори) октомври 2013г. до 15 (петнадесети) март 2014г. 

(2) Място на изпълнение на договора е сградата на ОДЗ „Д – р Тодора 
Миладинова” гр. Рила, ул. „Септемврийска” № 4. 

 

РАДЗЕЛ IІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 3. (1) Общата цена  на договора е до 19 500 лв. (деветнадесет хиляди и 

петстотин лева), без ДДС за 15000 литра газьол. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продуктите по цените, 

валидни за съответния търговски обект (бензиностанция) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
момента на закупуването им. 

(3). На заплащане подлежат само действително доставените количества гориво, 

съгласно подписан между страните Протокол за доставено количество газьол. 

Чл. 4. (1) Начин на плащане – по банков път, с платежно нареждане в български 

лева. Плащането се осъществява по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: ДСК ЕАД 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG66STSA93000019984103 

                   (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяка извършена доставка. 
                 (3) Всяка една фактура се издава и изпраща на Възложителя в срок до 3 (три) работни 

дни, считано от осъществяване на конкретната доставка. Към всяка фактура се прилага 
екземпляр от съответния приемно-предавателен протокол. 

               (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща  сумата, посочена във фактурата за съответната 
доставка в срок до  10 (десет) календарни дни от нейното получаване и протокола към нея. 

 

РАЗДЕЛ ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

        

 Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получава доставките, предмет на този договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в 
срока и при условията, договорени между страните; 

2. Да осъществява контрол относно качество, количества и др. във всеки момент 
от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на 
продуктите. Рекламации, отнасящи се до количеството на доставеното гориво, се 
предявяват веднага след приемане на стоката. Рекламации отнасящи се до качеството 

на горивото се предявяват незабавно след откриването им, но не по-късно от 14 

/четиринадесет/ дни от датата на доставката, по реда на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива , условията, реда и начина на техния контрол.; 

4. Да изпраща коректни писмени заявки и в срок за исканото гориво. 

       (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да заплаща договорените цени на доставките, по реда и при условията на този 

договор; 

2. Да прави писмени заявки до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на гориво. 

        Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на 
продуктите да получи уговореното възнаграждение по реда и при условията на този 

договор. 

     (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да изпълнява качествено и в срок предмета на договора; 
2. Да отстрани своевременно недостатъците на продуктите, във връзка с  

предявени рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а в случай когато 
недостатъците са съществени – да замени продуктите; 

3. Без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя документи и  

информация на физически и юридически лица относно изпълнението на поръчката. 
4. Да извършва доставките след предварителна писмена заявка от страна на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. Срокът за изпълнение на всяка 
заявка е съобразно направеното в офертата му предложение. 
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5. Да разполага със собствена или наета транспортна техника, позволяваща  
еднократна доставка  минимум 3 000 литра.  

6. Да осигури на транспортните средства разходомери за отчитане на  
доставените количества в литри, а разходомерите да са преминали метрологичен 

контрол. За предложените автоцистерни да бъдат представени документи за 
собственост (талон) или договор за наем със срок не по-кратък от срока на договора за 
конкретната обществена поръчка, както и необходимите регистрации съгласно Закона 
за автомобилните превоз и Европейската спогодба за международен превоз на опасни 

товари по шосе (ADR). 

7. Горивото да отговаря на изискванията за качество, съгласно Закона за  
чистотата на атмосферния въздух(Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., в сила от 29.06.1996 

г., попр., бр. 49 от 7.06.1996 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 
31.03.2000 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., 
в сила от 1.01.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 95 от 29.11.2005 

г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., 

бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., 
изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 24.02.2009 г., изм., бр. 

82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 

г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., в сила от 6.12.2010 г., 
изм., бр. 88 от 9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 
3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., изм., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 
24.04.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила 
от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 77 от 9.10.2012 г., в 
сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г.)  и чл. 6, 

т. 5 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 
25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 
23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., 
в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., 

бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила 
от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 

г  
8. Всяка доставка на гориво се съпровожда от Декларация за съответствие,  

съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, приета с ПМС №156/15.07.2003 год.,Фактура за доставеното 

гориво, Извлечение от ценовата листа на „ЛУКОЙЛ България” ЕООД, за цената на 
горивото към деня на доставката. При доставката се съставя протокол, подписан от 
упълномощени представители на Изпълнителя и Възложителя. В протокола се посочва 
точното количество на доставеното гориво, съответствието на качеството /Декларация 
за съответствие/ и се описват всички придружителни документи на съответната 
доставка. 
   

РАЗДЕЛ V. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

Чл. 7. При неизпълнение на настоящия договор всяка от страните дължи 

обезщетение за причинени вреди, при условията на гражданското и търговско 
законодателство. 

 Чл. 8. При забава за завършване и предаване на доставките по този договор в 
срока по чл. 2, ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,01% от цената 
по чл. 3, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 0,02 % . 
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 Чл. 9. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0,01 % от дължимата сума за всеки ден закъснение, но не повече от 0,02 %. 

 Чл. 10. Плащането на неустойката не лишава изправната страна по договора от 
правото й да търси обезщетение за претърпени вреди над размера на неустойката. 
 Чл.11.  Всички спорове във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се 
уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при 

взаимноизгодни условия, за което се съставят споразумителни протоколи. 

 Чл. 12.  При непостигане на съгласие по чл. 11 всички спорове, отнасящи се до 

изпълнението на настоящия договор ще бъдат решавани от Арбитражен съд София при 

Сдружение „ППМ” съобразно неговия правилник. 
 

РАЗДЕЛ VI .НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл. 13. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за 
неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по 

смисъла на параграф 1, т. 14“б“ от Допълнителните разпоредби на Закона за 
обществените поръчки. Срокът за изпълнение на задължението се продължава с 
периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не 
засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими 

преди настъпването му. 
 (2). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, 

продължи повече от 15 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от 
страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата 
страна. 

(3). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-

дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи 

доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, 
естеството и размера на  събитието и оценка на неговите вероятни последици и 

продължителност. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от БТПП. 

Засегнатата страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който 
непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията й, както и за 
степента на спиране. Ако Възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или 

тя не бъде потвърдена от БТПП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позова на 
непреодолимата сила; 

(4). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено 

обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по 

договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или 

забава; 
(5). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство; 

(6). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е 
възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в 
съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните 
предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието 
на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по 
договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство; 

(7). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, 
довели до спирането му; 

Чл. 14. Непредвидени обстоятелства (непреодолима сила) по смисъла на този 

договор са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след 
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сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат 
предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия (параграф 1, 

т. 14 „б“ от Закона за обществените поръчки) 

 

РАЗДЕЛ VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по чл. 43, 

ал. 2 от ЗОП.  

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА   

 

Чл.16. (1) Настоящия договор се прекратява: 
1.С изтичане на срока; 
2. С извършване и предаване на договорената работа; 
3. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

4. с прекратяване или обявяване в ликвидация на Юридическото лице – 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, както и при започване на производство за обявяването му в 
несъстоятелност или при смърт на физическото лице; 

5. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 
в 5 дневен срок с писмено предизвестие, от изправната до неизправната страна. 

6. Когато са настъпили съществени промени в обстоятелствата, включително 
при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на обществената 
поръчка, предмет на договора, по причини които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е могъл да 
предвиди и предотврати, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При обективна невъзможност за изпълнение договорът се разваля по право. 

 

РАЗДЕЛ IХ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 17. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
този договор; 

Чл. 18. Всички съобщения,свързани с изпълнението на този договори разменяни 

между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по 
пощата (с обратна разписка),по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер,срещу подписна разписка от приемащата страна. 

Чл. 19 Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора, като цяло; 

Чл. 20. (1) Адресите на страните по договора за кореспонденция и уведомления 
са: 

� на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр. Рила, пл. „Възраждане”, № 1, община Рила,  
област Кюстендил; тел- 0884400944; факс: 07054/8833; e – mail: 

rilamunicipality@gmail.com, като всеки изпратен e – mail да бъде препратен на e – mail: 

elena.pancheva2012@gmail.com 

� на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр, Благоевград, ж.к. “Еленово“ № 79 , община  
Благоевград, област Благоевград тел: 0878787290; e – mail: bm2010eood@abv.bg 

(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, без 
да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, призовки 

и други подобни. 
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Чл. 21 Настоящият Договор се сключи в два оригинални екземпляра, един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

Неразделна част от договора са следните приложения: 
Приложение № 1 – Оферта на Изпълнителя; 
Приложение № 2 – Ценово предложение; 
Приложение № 3 – Свидетелство за съдимост;  
Приложение № 4 – Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ОБЩИНА РИЛА       „БМ 2010“ ЕООД 

 

 

 

КМЕТ:/П/         УПРАВИТЕЛ:/П/ 

 

/Г. КАБЗИМАЛСКИ/                           /Б. МИХАЙЛОВ/            

 

 

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

                           /В. ТОДОРОВА/ 

 

 

  

СЪГЛАСУВАЛИ, 

 

 

 

 ЮРИСТ:/П/ 

 

    /адв. Е. БОЗОВАЙСКА/ 

 

 

 

 ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР:/П/ 

                                 /Т. ТРЕНЕВА- ГАНЕВА/ 

 


