
 

 

                                   Приложение № 1  

 

 

ПОКАНА  

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: 

„Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите 

на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

 

 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД не е Възложител по смисъла на ЗОП. 

Настоящата процедура се провежда в съответствие с Политиката за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

1. ЦЕЛ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. Място и срок на изпълнение. 

 

Целта на настоящата процедура е избор на доставчици на горива за зареждане на 

автомобилите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, при най-добри условия за 

безналично плащане. 

 

1.1. Описание на поръчката. Прогнозен обем. 

 

1.1.1. Доставка на горива: 

Автомобилен бензин А95Н - EN228; 

Автомобилен бензин А98Н - EN228; 

Дизелово гориво 0,001 %S - EN 590; 

1.1.2. Прогнозен обем: 

Автомобилен бензин – до 300 литра/месец; 

Дизелово гориво – до 1200 литра/месец; 

 

Посочените количества са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да 

закупува пълните прогнозни обеми. 

Обектът на поръчката не се дели на обособени позиции и участниците следва да 

предложат изпълнение на цялата поръчка. 

 

1.2 Място и срок на изпълнение на поръчката 

 

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на цялата страна в 

търговските обекти, посочени в списъка на търговските обекти - Приложение № 3. 

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 1 (една година) с възможност за 

удължаването му с до  1 (една) година. 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 



 

 

Всеки участник трябва да притежава изискуемата квалификация и опит, и да може да ги 

докаже с представяне на документите (информацията), изброени в настоящата покана. 

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на изискванията 

на възложителя, определени в настоящата покана. 

От участие в конкурса се отстраняват участници и оферти, за които са налице едно или 

повече от следните обстоятелства: 

2.1.1 е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закона 

за  противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД или със служители на ръководна длъжност в 

организацията на Възложителя. 

2.1.2 е сключил договор с лице по чл. 68 или чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество . 

2.1.3.  е осъждан/на с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, 

чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния 

кодекс или аналогични на изброените в друга държава членка или трета страна. . 

2.1.4. Участникът /юридическо лице или едноличен търговец/: 

а) е обявен в несъстоятелност; 

б) е в производство по ликвидация и се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

2.1.5 Има парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по  

смисъла на чл. 162 , ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, 

или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен доказан с влязъл в сила акт на компетентните органи, освен ако 

размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на 

сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но 

не повече от 50 000 лева.  

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен.  

2.1.7 Представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в тази 

покана; 

2.1.8 Не е представен някой от документите, съгласно изискванията на настоящата 

покана; 

2.1.9 Представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази 

покана; 

Обстоятелствата по точки от 2.1.1. до 2.1.6. при подаване на офертите се удостоверяват 

с декларация (по Приложение № 6 към тази покана),  

 

 

В процедурата могат да участват лицата, които имат: 

1.  Технически възможности и квалификация да изпълнят поръчката: 

а)  Участникът трябва да удостовери съответствието на предлаганите от него 

2.1 Условия за участие 

2.2 Доказване на техническите възможности на кандидатите 



 

 

горива с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, изискванията на Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, както и всички други приложими изисквания на 

действащата нормативна база в България; 

б) Участникът следва да удостовери произхода на горивата, които разпространява 

в България като представи действащ договор с производител или разпространител или 

вносител за дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията 

на страната; 

в) Участникът и производителят на горивата трябва да имат внедрена система за 

управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна за обекта на процедурата; 

г) Участникът трябва да докаже, че има поне 3 (три) договора за доставка на 

гориво чрез карти за безналично плащане, изпълнени и приключени към датата на 

подаване на офертата и/или сключени, но незавършени (текущи ангажименти по 

договори) - общо за периода 2018, 2019 и 2020 г. 

д) Участникът трябва да разполага с бензиностанции на територията на страната. 

Участникът трябва да разполага с поне по един търговски обект (бензиностанция) за 

доставка на горива във всяка област на Република България по смисъла на Закона за 

административно – териториалното устройство на Република България. В случай че 

участникът разполага с бензиностанция или с бензиностанции във всяка област на 

Република България, то във всяка конкретна област поне един от тези обекти 

задължително следва да е в населеното място – административен център на областта. 

Участникът следва да разполага с най-малко по една бензиностанция в двете посоки на 

магистрала Тракия, както и по една бензиностанция в двете посоки на магистрала 

Хемус. Бензиностанциите следва да предлагат бензин и дизелово гориво, да са с 

работно време 24 часа, 7 дни в седмицата и дават възможност за зареждане чрез карти 

за безналично плащане. 

 

2.  Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или 

квалификация на участника за изпълнение на поръчката - всеки участник следва 

да представи следните документи, доказващи наличието на технически възможности и 

капацитет за изпълнение на поръчката: 

а) Декларации за съответствие съгласно чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от 

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

техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите от него горива съответстват на 

изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 от цитираната 

Наредба (заверени от участника копия). От представените декларации за съответствие 

трябва да е видно, че посочените партиди са предназначени за разпространение и/или 

използване на търговските обекти на участника. 

б) Действащ договор с производител или разпространител или вносител за 

дистрибуция на горивата, предмет на настоящата поръчка, на територията на България 

(заверено от участника копие); 

в) Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO или 

еквивалент (в срока на неговата валидност) за обекта на процедурата на 

производителя и на участника (заверени от участника копия); 

г) Справки-списъци на договори за доставки на горива чрез карти за безналично 

плащане, изпълнени през последните три години (2018, 2019 и 2020 г.) и приключени 

към датата на подаване на офертата и/или сключени през същия период, но 

незавършени (текущи ангажименти по договори), придружени с препоръки за добро 

изпълнение (референции) от клиентите, така че да докажат, че са изпълнили и/или имат 

задължение да изпълнят минимум 3 такива договора общо за трите години; 



 

 

д) Кратко изложение на участника, съдържащо информация за дейността на 

участника, предлаганите услуги и по-точно неговите ресурсни и организационни 

възможности и опит за изпълнение на поръчката (оригинал); 

е) Описание на електронните карти, които се прилагат при безналичното 

плащане оригинал), съдържащо информация за: 

 общите и специфични условия за издаването и обслужването им; системата за 

сигурност при плащане с тях; стоковите групи, които се обслужват чрез тях; 

 възможността на една карта да се комбинират отделни стокови групи и да се 

въведе ограничителен списък от стоки (лимити); 

 система за контрол на ползване на картите и механизъм за уведомяване на 

възложителя при злоупотреби; 

 описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 

заложените от възложителя условия за ползване на картите (ползвател на картата, 

продукти, които могат да се купуват с дадена карта, месечен лимит и др.). 

срок за издаване на картите (брой дни) след получаване на заявка от възложителя, и др. 
 

2.3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ. 

 

Всеки участник може да представи само една оферта, съгласно изискванията на 

настоящата покана. 

Не се приема за участие и се връща незабавно на съответния участник оферта, която: 

• е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик; 

• е постъпила в нарушена цялост; 

• е постъпила след изтичане на крайния срок; 

 

Пакетът документи, включени в офертата на участника (без ценовата оферта), следва да 

бъдат номерирани и прошнуровани/подвързани по такъв начин, че да не позволява 

последващо добавяне на документи след отварянето на офертата. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят 

на законовите изисквания и на условията, посочени в тази покана. 

Всяка оферта се подава в запечатан, непрозрачен и надписан плик. Върху плика трябва 

да бъде отбелязана следната информация: 

- име и адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- име, адрес, телефон и факс, електронен адрес (по възможност) на участника; 

- следното обозначение: „За участие в конкурс по оферти с предмет: „Доставка 

на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане“ за нуждите на 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

 

Пликът съдържа документите, изисквани от възложителя както следва: 

1. Документи за идентификация на участника копие от документа за регистрация 

или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и 

регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 

2. Административни сведения – Приложение № 1; 

3. Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2; 

4. Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника-Приложение № 3 

5. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника - 

съгласно изискванията на раздел 2.2 от настоящата документация; 

6. Пълно описание на предлаганите от участника услуги/доставки - техническа 

спецификация по образец - Приложение № 5; 



 

 

7. Декларация по за отсъствие на обстоятелствата по 2.1.1-2.1.6 - Приложение № 6 

8. Декларация за конфиденциалност - Приложение № 7; 

9. В плика се поставя отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис: 

- име на участника; 

- означение: „Предлагана цена“; 

Той съдържа ценовото предложение на участника - ценова оферта по образец - 

Приложение № 4. 

10. Парафиран на всяка страница проект на договор- Приложение №8; 

11. Документ за упълномощаване, в случай че офертата не е подписана от законния 

представител. 

При приемане на офертата, на участника се издава входящ номер, а във входящ 

регистър се отбелязват следните данни: пореден номер, дата и час на получаване на 

офертата. 

До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшно 

участие на участника в процедурата. 

Всички оферти се представят на български език, без зачерквания и поправки. Документ, 

чийто оригинал е на чужд език, се представя и с официален превод на български език. 

 

2.4 Срок и място за представяне на оферти 

 

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на петия ден от публикуване на 

настоящата обява (деня на публикуване не се брои). Офертите трябва да бъдат 

адресирани до „Български Енергиен Холдинг” ЕАД, гр. София, ул. „Веслец” № 16, и 

представени от участника или от упълномощено от него лице в деловодството на 

„Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

Координатор на процедурата:  Анжела Георгиева –старши експерт, отдел  

„Административни дейности”, email:  Anzhela.Georgieva@bgenh.com или тел. 02 9263 

856;  

До 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да 

поиска разяснение по документацията за участие. Всички въпроси се изпращат по факс 

02 925 04 01 или на адрес: гр. София 1000, ул. Веслец № 16. Отговорите се публикуват 

на електронната страница на възложителя най-късно 2 дни преди изтичане на крайния 

срок за получаване на офертите. 

 

2.5 Условия и срок на валидност на офертата 

 

Срокът на валидност на офертите трябва да е минимум 60 (шестдесет) дни от крайния 

срок за получаване на офертите и участникът ще бъде обвързан с предложенията в 

своята оферта до сключването на договора. 

 

2.6 Предложение за изпълнение на поръчката 

 

Участниците следва да представят предложение за изпълнение на поръчката - 
Приложение № 2,  което включва и списък на търговските обекти (бензиностанции) на 

участника, собствени, наети или франчайз, на територията на страната, в които е 

осигурена възможност за зареждане с карти за безналично плащане на всички видове 

гориво, обект на поръчката, съгласно образец - Приложение № 3. 
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2.7 Цена и условия за плащане 

 

Цените на горивата се формират, като от публичните цени на горивата, обявени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни към момента на зареждането, се прави търговска 

отстъпка, изразена в проценти от стойността на всяка транзакция, съответстваща на 

декларирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочен в ценовата му оферта процент - 

Приложение № 4. Публичните цени на ГОРИВАТА към момента на зареждане, 

получените количества по видове и отстъпката се отразяват във фактурата. 

Процентът търговска отстъпка е фиксиран за срока на действие на договора, съгласно 

Приложение № 4. 

За издаването и обслужването на картите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи и не заплаща 

такси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

За всички извършени транзакции за изтеклия календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

издава и депозира при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 3-то число на 

месеца, следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента 

ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева в срок до 

30 (тридесет) календарни дни от датата на получаване на фактурата, като превежда 

дължимата сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Фактурата трябва да бъде 

придружена с опис на заредените количества горива, който да съдържа следните данни: 

1) номер на електронната карта; 

2) регистрационен номер на МПС; 

3) дата и час на зареждане; 

4) бензиностанция (номер и адрес); 

5) количество и вид на зареденото гориво; 

6) стойност на договорения процент отстъпка; 

7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени 

транзакции, както и електронен вариант на фактурата във EXCEL формат на посочен от 

него електронен адрес. Файлът трябва да съдържа следната информация: 

1) номер на фактура на зареденото гориво; 

2) дата на фактура за зареденото гориво; 

3) номер на кредитна карта за зареждане; 

4) регистрационен номер на МПС заредило горивото; 

5) номер на транзакция; 

6) дата и час на фискалния бон; 

7) номер на фискалния бон; 

8) номер и адрес на търговския обект; 

9) търговско наименование на обекта; 

10) код на горивото; 

11) наименование на горивото; 

12) количество; 

13) сума; 

14) ДДС; 

15) обща сума. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на картовите 

лимити. 

 

 

 



 

 

3 ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Критерий за оценка е „най-ниска цена”. 

За целите на оценката в настоящата процедура за „цена” на участника се счита 

предложената от него търговска отстъпка в % върху официално обявените цени в 

бензиностанциите на участника. Предложената в ценовата оферта отстъпка е 

минималната отстъпка, която участниците се задължават да поддържат върху 

предлаганите цени на своите бензиностанции за всеки ден от годината през целия 

период на изпълнение на договора. 

В случай, че двама участници предложат еднаква търговска отстъпка, с предимство ще 

се ползва този участник, чиято мрежа от търговски обекти (бензиностанции) е по-добре 

развита като численост и обезпечаване на населените места в страната (областни и 

общински центрове) и основните пътни артерии (автомагистрали и първокласна пътна 

мрежа. 

Възложителят ще сключи отделни договори за възлагане на изпълнението с 

участниците класирани на първо и второ място в настоящия конкурс. 

 

4 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

В срок до пет работни дни след приключване работа на комисията и при предаване на 

протоколите от заседанията, ще бъдат обявени участниците, определени за 

изпълнители, а така също и отстранените от участие в процедурата участници и оферти 

(ако има такива), както и мотивите за отстраняването им. 

В случай че някой от определените за изпълнители участници не представи 

изискуемите документи или откаже да сключи договор в 10 дневен срок от обявяването 

му за изпълнител, възложителят има право да сключи договор с класираните съответно 

на трето и четвърто място участници в процедурата. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение 1: Административни сведения за участника; 

Приложение 2: Предложение за изпълнение на поръчката; 

Приложение 3: Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника; 

Приложение 4: Ценово предложение; 

Приложение 5: Техническа спецификация; 

Приложение 6: Декларация за липса на обстоятелствата; 

Приложение 7: Декларация за конфиденциалност; 

Приложение8 :Проект на договор. 

 



 

 

Приложение № 1 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Доставка на горива за автомобили 

чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” 

ЕАД” 

 

 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

 

Настоящата оферта е подадена от  

 

 

наименование на дружеството 

 

адрес на управление:  

ЕИК  

Ид № по ДДС  

банкова сметка IBAN  

банков код  

обслужваща банка  

и подписана от:  

трите имена и ЕГН 

в качеството му на:  

длъжност 

 

2. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ за участника 

 

1. Адрес 

 

код, град, община, квартал, улица, бл., ап. 

2. Телефон  

3. Факс  

4. e-mail  

5. интернет адрес  

6. Лице за 

контакт 

 

 

 

 

 

Дата: .................................    Подпис и печат: .................................
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Приложение № 2 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

в конкурс по оферти с предмет: „Доставка на горива за автомобили чрез карти за 

безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД” 

 

 
/изписва се името на участника/ 

 
 ЕИК 

 
/адрес по регистрация/ 

  

 

 

С настоящото представям нашето техническо предложение за изпълнение на 

поръчката по обявената от Вас процедура и декларирам, че ще осигурим дизелово гориво, 

автомобилен бензин А95Н и автомобилен бензин А98Н за срока на договора. 

 

Декларирам, че ако бъдем избрани за Изпълнител, се задължаваме при 

изпълнение на договора, да спазваме следните изисквания на Възложителя: 

1. Доставените горива ще отговарят на изискванията и стандартите, 

определени в Наредбата за качеството на течните горива, условията и реда и начина за 

техния контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички 

други приложими изисквания на действащата нормативна база в България. 

2. Посочените от нас търговски обекти (бензиностанции) са включени към 

система за безналично картово плащане чрез електронни карти и регистриране на 

заредените горива и предлагат всички видове гориво, обект на поръчката. 

3. Ще осигурим достъп до информацията, която ще съдържа фактурата за 

изтеклия календарен месец на 1 -во число (първия работен ден) на месеца, следващ 

отчетния и ще я изпратим на посочен от Възложителя електронен адрес във EXCEL 

формат (електронен вариант на фактурата). 

4. Ще извършим фактуриране на изтеклия календарен месец до 3-то число 

(първия работен ден) на месеца следващ отчетния. 

 

 

Приложения към настоящото предложение: 

1. Списък на търговските обекти (бензиностанции) на участника - собствени, 

наети или франчайз, на територията на страната, даващи възможност за зареждане чрез 

карти за безналично плащане и предлагащи всички видове гориво, обект на поръчката. 

Други, които участникът смята, че са от особена важност при оценката на 

офертата. 
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Настоящата оферта е валидна 60 (шестдесет) дни от крайния срок за получаване на 

офертите и ще остане обвързваща за нас при сключването на договора. 

 

 

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат……………………… 
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Приложение № 3 

 
СПИСЪК 

на търговските обекти (бензиностанции) на участника - собствени, наети или франчайз, на територията на страната, даващи 

възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане, които предлагат всички видове 

гориво, обект на поръчката 

 

 

 

 

Дата:...................................        Подпис и печат: 

           /име и длъжност/ 

 

 

 

 

№  

на 

търго 

вския 

обект 

Населено 
място 

Адрес Собствен/ 

нает/ 

франчайз 

Телефонен 

номер 

Работно 

време 

Предлагани горива за 

зареждане (изброяват 

се) 

Търговският 

обект обслужва 

система за 

безналично 

плащане с 

електронни 

карти (да/не) 
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Приложение № 4 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

 

за участие в конкурс по оферти с предмет: „Доставка на горива за автомобили чрез 

карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД” 

 

 

 
изписва се името на участника/ 

 
ЕИК 

 
/адрес по регистрация/ 

 

След запознаване с всички документи от документацията за участие в 

процедурата, предлагаме да изпълним поръчката съгласно документацията за участие при 

следните ЦЕНОВИ условия: 

 

 

ПРЕДЛАГАМЕ търговска отстъпка в размер на  …………………..………..  % върху 

официално обявените цени в търговските ни обекти (бензиностанции). 

 

Предложената от нас отстъпка е минималната отстъпка, която се задължаваме да 

поддържаме върху предлаганите цени на нашите бензиностанции за всеки ден от 

годината през целия период на изпълнение на договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата…………………..    Подпис и печат……………………… 
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Приложение № 5 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

„Доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите 

на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД“ 

 

 

 

I. Видове горива, предмет на поръчката: 

1. Дизелово гориво 

2. Безоловен автомобилен бензин А95Н 

3. Безоловен автомобилен бензин А98Н 

 

II. Качество: 

1. Доставеното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за 

качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с 

ПМС № 156 от 15.07.2003 г.; Обнародвана в ДВ, бр.66 от 25.07.2003 г.; изменена и 

допълнена, бр.69 от 23.08.2005 г., ДВ бр.76/2007 г. изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., , изм.  ДВ. 

бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 

Декември 2012г., изм. и доп. ДВ, бр.88 от 24 Октомври 2014г., изм. ДВ. бр.4 от 9 Януари 

2018г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г. .), изискванията на Закона за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (обн. ДВ, бр.49 от 

19.06.2007 г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., 

изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г. ), Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. 

и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г). ), както и на всички други приложими изисквания на 

действащата нормативна база в България. 

2. Доставеният автомобилен бензин А95Н трябва да отговаря на 

изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички 

други приложими изисквания на действащата нормативна база в България. 

3. Доставеният автомобилен бензин А98Н трябва да отговаря на 

изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за 

изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния 

контрол, изискванията на Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни 

източници и биогоривата, Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички 

други приложими изисквания на действащата нормативна база в България. 

 

III. Търговски обекти (бензиностанции) и картова система: 

Доставката на горивата ще се извършва в търговските обекти на участниците, 

разположени на територията на Република България. Участниците следва да разполагат с 

развита търговска мрежа за горива на територията на цялата страна, където да се 

предлагат всичките видове горива, предмет на настоящата поръчка. Обектите 

(бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично 

картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. 
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IV. Фактуриране 

Издаването на фактура за изтеклия календарен месец ще се извършва до 3-то 

число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са 

придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива: 

1) номер на електронната карта; 

2) регистрационен номер на МПС; 

3) дата и час на зареждане; 

4) бензиностанция (номер и адрес); 

5) количество и вид на зареденото гориво; 

6) стойност на договорения процент отстъпка; 

7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент 

отстъпка; 

 

V. Период на фактуриране 

Веднъж месечно, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец. 

 

VI. Място на изпълнение 

В търговските обекти на изпълнителя на цялата територия на Република България. 

 

VII. Електронни карти 

Електронните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителят не 

заплаща месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции и покупки. 

Изпълнителят следва да предвиди и да съобрази тези условия в ценовата си оферта. 

 

VIII. Списъци на автомобилния парк 

Възложителят ще предостави на Изпълнителя, с когото е сключил договор за доставка на 

горива, списък на автомобилите с право да зареждат, с посочени регистрационните им 

номера, марка и модел на МПС, вид гориво - информация, необходима за издаването на 

електронна карта на всяко МПС. 
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Приложение № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за липса на обстоятелства 

 

Долуподписаният /-ната/ 

 

 

трите имена 

ЕГН  

лична карта  

постоянен адрес  

в качеството ми на  

длъжност 

 

НА 

наименование на участника 

 

участник в конкурс по оферти с предмет: „Доставка на горива за автомобили чрез карти 

за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М1, ЧЕ: 

 

1.  Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

 

2. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпления, аналогични на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна. 

 

3. Представляваното от мен дружество: 

а) не е обявено в несъстоятелност; 

б) не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

                                                 
1  
Основанията по т. 1 и 2 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите 

управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 

документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 

В посочените случаи, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1 и 

2 се отнасят и за това физическо лице 

По отношение на обстоятелства по т. 1 и 2, основанията се прилагат пет години от влизането в сила на 

присъдата, освен ако в присъдата е посочен друг срок на наказанието. 

Обстоятелствата по т.4 и по т.5 се декларират от членовете на управителните и контролните органи на ЮЛ, 

включително и от временно изпълняващите тази длъжност и от прокуристите и търговските 

пълномощници. 
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в) не е в открито производство по несъстоятелност, или сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

г) няма парични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която участникът е установен, доказани с   с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година, но не повече от 50 000 лева 

д) не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен.  

 

4. Не съм свързано лице2 по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителната разпоредба на Закон 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с 

възложителя (Съвета на директорите на Български Енергиен Холдинг” ЕАД) или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

5. За мен лично и за представляваното от мен юридическо лице не са налице 

обстоятелствата по чл. 68 или чл. 69 от Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество . 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

 

 

 

 

…......……………. г.    Декларатор: ….....…………………….............. 

(дата на подписване)       (подпис и печат) 

                                                 
2 "Свързани лица" са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по 

права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора 

степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, 

се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в 

неговата безпристрастност и обективност. 
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Приложение № 7

   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за конфиденциалност 

 

 

Долуподписаният/ната __________________________________________________ с ЕГН 

____________________________, в качеството ми на _________________________ 

(посочете длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на 

участника), с БУЛСТАТ/ ЕИК ____________________, със седалище и адрес на 

управление: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 

 

1. Няма да използвам и оповестявам пред трети лица сведения и факти, станали ми 

известни при провеждането на конкурс по оферти с предмет: „Доставка на горива за 

автомобили чрез карти за безналично плащане за нуждите на „Български Енергиен 

Холдинг” ЕАД”. 

 

2. Няма да злоупотребявам с доверието и да уронвам доброто име на „Български 

Енергиен Холдинг” ЕАД. 

 

 

 

 

 

___________________ г.                     Декларатор:  ______________ 

    (дата на подписване)                                                                                                           

(подпис) 
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  Приложение №8 

                                                                                                         П Р О Е К Т !  

 

 

 

 

ДОГОВОР № ........... 
 

 

За доставка на горива за автомобили чрез карти за безналично плащане за 
нуждите на „Български Енергиен Холдинг" ЕАД 

Днес, ........................... 2021., в гр. София , между: 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД (БЕХ ЕАД), със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Веслец” № 16, с ЕИК 831373560, представлявано от  

Валентин Николов - Изпълнителен директор, наричан по-нататък в Договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и 

 ................................... , със седалище и адрес на управление:  .................................................. , 

ЕИК 

 ................... , ИН ДДС: ................................. , представлявано от ............................................... , 

наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, а заедно наричани Страните, 

във връзка с проведена процедура по реда на Политиките за доставка на стоки, 

изпълнение на услуги и строителство в  БЕХ ЕАД, се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши зареждане с 
течни горива: дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н, наричани за краткост 
"ГОРИВА", чрез система за зареждане при условията на безналично плащане с карти, на 
моторните превозни средства, собственост на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" 
ЕАД, съгласно: 

• Техническа спецификация; 
• Предложение за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
• Ценовата оферта (предложената цена) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл. 2. Зареждането на моторните превозни средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става в 
бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в Списък на търговските обекти. 
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II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор е 30 000 (тридесет хиляди) лева, без ДДС.  
           (2) Общата стойност на плащанията за целия срок на договора не може да 
надвишава общата стойност на договора по ал. 1  

(3) Цените на ГОРИВАТА се формират, като върху публично обявените цени на 
горивата, обявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и валидни към момента на зареждането, се 
калкулира процент търговска отстъпка от стойността на всяка транзакция, съответстващ 
на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата му оферта. Публичните цени на 
ГОРИВАТА към момента на зареждане, получените количества по видове и отстъпката се 
отразяват във фактурата. 
             (4) Процентът търговска отстъпка е фиксиран за срока на действие на договора, в 
размер съгласно Приложение № 4, неразделна част от договора. 
             (5) Текущата актуализация на цените на горивата се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените на 
основния производител на горива на територията на страната. 

Чл. 4. За издаването и обслужването на картите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи и не 
заплаща такси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.5. За всички извършени транзакции за изтеклия календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура до 3-т° число на месеца, 
следващ отчетния. При фактурирането се начислява дължимият в момента ДДС. 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадената фактура в лева, до 30 
(тридесет) календарни дни от датата на получаването й, като превежда дължимата сума по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………….. 

(2) Фактурата трябва да бъде придружена с опис на заредените количества горива, 
който да съдържа следните данни: 

1) номер на електронната карта; 
2) регистрационен номер на МПС; 
3) дата и час на зареждане; 
4) бензиностанция (номер и адрес); 
5) количество и вид на зареденото гориво; 
6) стойност на договорения процент отстъпка; 
7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава безплатно текуща информация за всички извършени 
транзакции, както и електронен вариант на фактурата във EXCEL формат на посочен от 
него електронен адрес. Файлът трябва да съдържа следната информация: 

1) номер на фактура на зареденото гориво; 
2) дата на фактура за зареденото гориво; 
3) номер на кредитна карта за зареждане; 
4) регистрационен номер на МПС заредило горивото; 
5) номер на транзакция; 
6) дата и час на фискалния бон; 
7) номер на фискалния бон; 
8) номер и адрес на търговския обект; 
9) търговско наименование на обекта; 
10) код на горивото; 
11) наименование на горивото; 
12) количество; 
13) сума; 
14) ДДС; 
15) обща сума. 
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Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща гаранционен депозит за обезпечаване на картовите 
лимити. 

III. СРОКОВЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЯВКА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ 
КАРТИ 

Чл. 9. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от съответните 
представители на двете Страни и има действие за срок от 1 (една) година. 

(2) Преди изтичане на срока на Договора, всяка от Страните може да отправи до 
другата писмено предложение за удължаването му с до 1 (една) година. 

(3) Предложението по ал. 2 има обвързващо действие за другата страна само след 
изричното му насрещно приемане, като постигнатото съгласие между страните се 
обективира в анекс към настоящия договор.  

Чл. 10.  (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на собствените 
си автомобили с регистрационните им номера, които ще се зареждат на бензиностанциите 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4 към настоящия договор). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право при необходимост да променя списъка на автомобилите. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава електронни карти на 
автомобилите по списъка - Приложение № 4, а в случай на закупуване на нови автомобили 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и за новите автомобили. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена заявка за 
издаване на необходимия брой електронни карти. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ издадените електронни 
карти по списък, с техния Персонален идентификационен код (ПИН) в запечатани 
пликове, за което Страните подписват приемо-предавателен протокол. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да получава продуктите по чл. 1, предмет на този договор, във всички 
търговски обекти (бензиностанции) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на 
Република България, в срока и при условията, договорени между Страните с 
настоящия договор; 
2. да осъществява контрол относно качеството, количествата 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. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заредените количества 

горива в автомобилите си, на база на приключени и подписани от двете Страни описи на 
заредените горива при договорените условия и срокове; 

2. при зареждане на бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се легитимира 
или да показва талона на автомобила, при поискване от страна на персонала на 
бензиностанцията; 

3. да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да 
съблюдават тайната на ПИН; 

4. в случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
електронна поща, факс или телефон и най-късно до следващия ден да представи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено предизвестие за загубата; 

5. да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването 
на картата тези лица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се 
смятат за упълномощени с предаване на картата и ПИН за нея. 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
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(1) да поиска при зареждане на автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ водачът да се 
легитимира и/или да покаже талона на автомобила. При непредставяне на горните 
документи служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ могат да откажат услугата. 

(2) да получи договорената цена съгласно реда и условията на този договор. 
Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горивата, които предлага в своите 
бензиностанции на територията на страната, (Приложение № 5) в съответствие с 
условията на настоящия договор; 

2. да осигурява ГОРИВАТА с качеството и техническите показатели, 
отговарящи на изискванията от Наредбата за изискванията за качество на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол. 

3. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой карти заедно с техния 
ПИН в запечатани пликове; 

4. да приема извършването на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с карти при 
условията на настоящия договор; 

5. при технически проблем на терминала за електронно плащане да извърши 
зареждането при представяне на валидна карта и без право да пренасочва МПС на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към други бензиностанции; 

6. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непрекъснатост на зареждане на 
автомобилите му при екстремални метеорологични условия и природни бедствия; 

7. да зарежда приоритетно автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
екстремални метеорологични условия и природни бедствия. 

Чл. 14. При нарушаване на чл.13, т. 5 и т. 6 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на 0,5  (нула цяло и пет процента)  от 
стойността на договора за действително претърпени вреди. 

Чл. 15. В случай, че по технически или организационни причини бензиностанция на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да функционира за определен период от време или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закрие бензиностанция в посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ населени 
места: 

(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините 

и срока, в който не може да изпълнява предмета на договора и да предложи алтернативна 

бензиностанция за доставка на горивата за този период; 

(2) алтернативната бензиностанция по точка 1 не трябва да е отдалечена на 

повече от 20 км. от обекта, който замества. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за действията на персонала, отговорен за 
зареждането с горива и транзакциите на оторизираните бензиностанции. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за 
заредените горива в електронен вид, по зададени от него критерии. 

Чл. 18. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените карти в следните случаи: 
1. при прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване; 
2. при получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадената 

карта е открадната и/или загубена и/или повредена; 
3. при трикратно въвеждане на грешен ПИН код. 
(2) В случаите по чл. 19, ал. 1, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска 

издаването на нова карта. 
(3) В случаите по чл. 19, ал. 1, т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

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

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна изпълнението на 
задълженията по този договор, както и да възлага изпълнението на договора на трета 
страна. 
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Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица предявят 
правото си на собственост или други права по отношение на ГОРИВАТА, които могат да 
бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако последният е знаел за това.  

VI.НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРА: 

Чл. 21. При откриване на нередности в обслужването или отклонения в качеството на 
предоставените горива в 3 (три) дневен срок от датата на констатацията, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това и посочва дата, час и 
място за съставяне на констативен протокол. Неявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
освобождава последния от отговорност. Констатациите, отразени в протокола, са 
основание за отправяне на претенция за заплащане на неустойка. 

Чл. 22. При констатиране на извършена продажба на горива с качество и технически 
характеристики, несъответстващи на действащите в България стандарти, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши анализ на горивата в независима лаборатория 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. Разходите по отстраняване на всички преки и непосредствени вреди на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, възникнали в резултат на виновно неизпълнение на клаузите на 
настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 24. При забава на плащане в срока по чл.6, ал.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 0,02 % (нула цяло нула две на сто) за всеки ден забава, начислена върху 
стойността на закъснялото плащане за периода на забавата, но не повече от 1 % (един 
процент) от стойността на забавеното плащане. 

Чл. 25. За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи 
на изправната неустойка в размер до 10 (десет) на сто от цената по чл. 3 от договора от 
момента на констатиране на неизпълнението до преустановяване на неизпълнението. 
Страната, която е понесла вреди от неизпълнението, може да търси обезщетение и за по-
големи вреди. 

Чл. 26. Неустойките и компенсациите по този договор се заплащат в срок до 10 (десет) 
календарни дни от датата на претенцията. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА: 

Чл. 27.Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение на 
задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на 
форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други събития, 
представляващи „непреодолима сила" по смисъла на Търговския закон и Закона за 
обществените поръчки и ако тези обстоятелства непосредствено са повлияли на 
изпълнението на настоящия договор. В тези случаи срокът на изпълнение на 
задълженията по договора се измества със съответното време, в течение на което 
действат такива обстоятелства. 

Чл. 28. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 
Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 
информирала другата страна за възникването й. 

Чл. 29. Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непреодолима сила, е длъжна незабавно: 

(1) Да уведоми писмено другата страна за настъпилото събитие, което 
причинява неизпълнение на задълженията й; за степента, до която това събитие 
възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна; за причините на събитието 
- ако са известни; за неговото предполагаемо времетраене. 
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(2) Да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до 
минимум понесените вреди и загуби. 

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира, 
доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин чрез полагане на всички 
разумни грижи. 

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора. 

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
(6) Определено събитие не може да се квалифицира като „непреодолима сила", 

ако: 
1. Ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако някоя от Страните е 

изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор. 
2. Ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането 

на всички разумни грижи. 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 30. Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва: 
(1) с изтичане срока на договора или с изчерпване на бюджетния ресурс; 
(2) с 1 (едно) месечно предизвестие, отправено от всяка от Страните по 

договора към другата; 
(3) по взаимно писмено съгласие; 
(4) от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - с 15-дневно писмено предизвестие при 

повторно неизпълнение на задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
(5) в случаите по чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 

10-дневно писмено предизвестие. 

Чл. 31. В случай на прекратяване на договора Страните подписват протокол, с който 
уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването, включително и 
заплащане на извършените, но незаплатени доставки на гориво. 
            
IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ: 

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ третират като конфиденциална всяка 
информация, получена при или по повод изпълнението на договора. 

Чл.33. 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. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица. 

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 35. По смисъла на настоящия договор термините, използвани в него, имат следното 
значение: 
 
Карта/Карта за безкасово плащане: вид електронна карта, която се издава на името 
на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД и се предоставя на оправомощени 
лица от „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД, които могат да извършват 
транзакции в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само за автомобила, на чийто 
регистрационен номер е издадена картата; 
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Оправомощено лице: физическо лице, водач на моторно превозно средство собственост 
на „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД, в когото се намира картата. 
Уведомявайки го за нейния ПИН, „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД го е 
овластил да извършва Транзакции с тази карта от името и за сметка на СЪЩИЯ в 
обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да подписва фишове при ползване на картата; 
Транзакция: закупуване от „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД на горива, 
предлагани в оторизираните търговски обекти, чрез регистрация и оторизиране на 
покупката с карта; 
ПИН: персонален идентификационен номер, комбинация от  .................  на брой цифри, 
издаден за всяка отделна карта за безкасово плащане, чрез който се идентифицира 
картоползвателя. 

Чл. 36. Всички съобщения и уведомления между Страните по този договор ще бъдат в 
писмена форма. 

Чл. 37. За изпълнението на този договор Страните определят лица за контакти, както 
следва: 
• за Възложителя: 
име:  ____________________  
длъжност:  _____________________________  
телефон:  ______________________________  
факс:  ____________________  
e-mail:  ________________________________  
адрес:  ________________________________  

• за Изпълнителя: 
име:  _____________________  
длъжност:  _____________________  
телефон:  _____________________  
факс:  _____________________  
e-mail:  _____________________  
адрес:  _____________________  

Чл. 38. При промяна на посочените адреси, телефони и др., съответната страна е длъжна 
да уведоми другата в писмен вид в седемдневен срок от настъпване на промяната. Ако 
някоя от Страните промени посочените в предходната точка адреси и др., без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за не получените съобщения, призовки и други 
подобни. 

Чл. 39. Нищожността на някои от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 40. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското търговско и 
гражданско право, като Страните уреждат отношенията си чрез споразумение. 

Чл. 41.  Всички възникнали спорове и разногласия между Страните по настоящия 

договор се решават чрез преговори между тях. В случай че не може да бъде постигнато 

съгласие, спорът се отнася до компетентния български съд.  
Чл.42. Настоящият договор се състави и подписа в 2 еднообразни екземпляра по един за 
всяка от Страните. 

Чл. 43. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приемат като неразделна част от 
настоящия договор следните приложения: 

1. Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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2. Предложение за изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
4. Списък на автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с регистрационните им 

номера 
5. Списък на търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (бензиностанции). 

(2) Различните приложения, съставящи договора, се смятат за взаимно 
изясняващи се. В случай на неяснота или разминаване, превес имат условията на 
договора. 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 
 

 

 
 
 


