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ПРЕПИС! 
 
 

ДО ГО ВО Р  
ЗА ПОКУПКА НА ГОРИВО 

 
 

Днес, 10 декември 2012 г., в гр. Габрово между: 
1. Областна администрация на област Габрово, ЕИК 107053704, адрес: гр. 

Габрово, пл. “Възраждане” № 5, представлявана от Мариян Георгиев Костадинов – 
Областен управител на област Габрово и Юлия Гунева Колева – Главен счетоводител в 
Областна администрация - Габрово, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” , от една 
страна  

и   
2. „ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град 

София, бул. „Тодор Александров” № 42, вписано в търговския регистър при Агенция 
по вписванията с ЕИК: 121699202, представлявано от Валентин Василев Златев - 
управител, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” , от друга страна 

 
на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП във връзка с проведена процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на течни горива чрез 
периодични покупки на безоловен бензин и дизелово гориво при условия на 24-часово 
обслужване на бензиностанциите на изпълнителя, посредством система за зареждане 
при безналично плащане с предоставени електронни карти, за потребностите на 
автомобилния парк, състоящ се от 5 /пет/ броя автомобили на Областна администрация 
- Габрово” и утвърден от възложителя протокол от 21.11.2012, се сключи настоящият 
договор, с който страните по него се споразумяха за следното: 
 
 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможността 
периодично да закупува горива /безоловен бензин и дизелово гориво/, предлагани на 
бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условия на 24-часово обслужване, чрез 
система за зареждане при безналично плащане с предоставени електронни „ЛУКОЙЛ” 
карти, за потребностите на автомобилния парк, състоящ се от пет броя автомобили на 
Областна администрация- Габрово. 

(2) Покупко-продажбата на горива се осъществява при условията на разсрочено 
плащане. 

 
 
 

II.  ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 2 (1) Цените на горивата с ДДС, предлагани въз основа на този договор, са 
тези, валидни за бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към момента на закупуване на 
горивата. 

Чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отстъпка в размер на 
2 /два/ % за всеки литър заредено гориво с включен ДДС. Търговската отстъпка е 
постоянна за целия срок на договора. 

Чл. 4 (1) Разчитането между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще се 
извършва, както следва: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава 
съгласието си да получава електронни фактури, съставени съгласно изискванията на 
Закона за счетоводството, при спазване на следните условия: До 10-то число на всеки 
календарен месец ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава електронна фактура за получените горива 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през изминалия календарен месец. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява 
възможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез уникално потребителско име и парола да 
осъществява on-line достъп до издадените му електронни фактури на адрес: 
online.lukoil.bg. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава до 10-то число на всеки календарен 
месец да е осигурил достъп до изготвената електронна фактура за изминалия месец. С 
предоставянето на достъп до електронната фактура в системата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се счита уведомен за издадената фактура и се задължава да я 
заплати в уговорените срокове. 

(2) Потребителското име и първоначална парола се определят, както следва: 
Потребителско име: ______________________________ 
Парола за първоначален достъп: ___________________ 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви да плучава e-mail известие всеки път при 

изготвена нова фактура, като попълни актуален e-mail адрес при първоначалната си 
регистрация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не се е регистрирал в системата за 
електронни справки. Във всеки случай потребителското име и паролата там са 
различни. Справка за зарежданията той получава във файла с фактурата. 

(4) Начин на плащане: плащането се извършва в 30-дневен срок от получаването 
на фактурата, по банков път по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

IBAN: BG49 UNCR 7630 1063 0820 13 
BIC: UNCRBGSF  
„УниКредит Булбанк” АД – гр. София 
(5) Плащането се счита за осъществено на датата, на която е заверена сметката 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но само при условие, че сметката е заверена не по-късно от 14.00 
часа на тази дата. При заверяване на сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 14.00 часа 
плащането ще се счита за извършено на следващия ден. Фактурираните суми се 
заплащат без каквито и да е удръжки и прихващания на други основания. 

(6) Собствеността и рискът от погиването и повреждането на горивата 
преминават върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на преминаване на горивото от 
наливното устройство в съответната резервоарна вместимост – собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(7) При забава в плащането, заедно с фактурата от предходния месец, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начислява и лихви за просрочие в размер на основния лихвен 
процент за периода плюс 10 (десет) пункта. 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да претендира за разликата до 
размера на реално претърпените вреди. 

 
 
 

ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл.5 Договорът влиза в сила считано от датата на подписването му и се 
сключва за срок от една година или за доставено количество гориво, чиято обща 
стойност без включен ДДС не надхвърля праговете по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП. 

Чл. 6 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна 
виновно не изпълни свое задължение по него. 

Чл. 7 Всяка от страните може едностранно да прекрати договора с 10 (десет) 
дневно писмено предизвестие, отправено до търговския адрес на другата страна. В този 
случай, както и в останалите случаи на прекратяване на договора, страните разчитат 
насрещните си задължения чрез двустранно подписан протокол в 10 (десет) дневен 
срок от датата на прекратяването на договора. 

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали без предизвестие настоящия 
договор при забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 60 дни и/или 
да преустанови предлагането на горивата – предмет на настоящия договор при забава в 
плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече от 10 дни от датата на изискуемостта 
на съответното периодично плащане. 

(2) Правото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предходната алинея се упражнява и при 
други съществени нарушения на настоящия договор, накърняване или злоупотреба с 
доброто име и търговски престиж на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при изпадане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в неплатежоспособност или несъстоятелност. 
 Чл. 9 След прекратяването на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да ползва 
предоставените му в рамките на договора възможности за получаването на горива без 
заплащане в брой и се задължава незабавно да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издадените 
карти. 

  
ІV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 
Чл. 10 (1) Приложимо към настоящия договор е българското материално право, 

включително и по отношение на неговата действителност, тълкуване и неуредените от 
него въпроси. 

(2) Всички спорове, породени от този договор и отнасящи се до него, 
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат 
решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато 
споразумение – от Софийски арбитражен съд при Асоциацията за вътрешен и 
международен арбитраж, град София, съобразно правилникът му. Решението на съда е 
окончателно, задължително за страните и подлежи на незабавно изпълнение. 

 
V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
Чл. 11 (1) Страните по договора се споразумяха, че цялата информация, 

осигурена и поверена между тях за срока на действие на този договор ще бъде 
разглеждана като търговска тайна и като такава не трябва да бъде разкривана, освен ако 
това не е необходимост за неговото изпълнение. В случай, че някоя от страните 
умишлено или по непредпазливост наруши или стане причина за нарушаването на това 
задължение, в това число от или чрез служители или органи на страните, то изправната 
страна има право едностранно да развали договора като отправи писмено уведомление 
до другата страна. Договорът се счита развален в момента на отправяне на 
уведомлението. При упражняване на това си право изправната страна не дължи 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. 

(2) Освен правото да развали договора, изправната страна може да иска 
обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от 
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накърняване на доброто му име. Задължението по настоящия член остава в сила 
безсрочно и не се погасява с прекратяването, развалянето, унищожаването или 
изпълнението на договора. 

 
VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

 
Чл. 12 Недействителността на отделни разпоредби от този договор не засяга 

действителността на целия договор. В такива случаи недействителните клаузи се 
заменят с повелителните разпоредби на закона. 

Чл. 13 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само по 
съгласие на двете страни, изразено писмено. 

Чл. 14 За целите на настоящия договор: 
(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛ е лицето, с което се сключва настоящия договор, както и 

неговите представители. 
(2) ПРИНОСИТЕЛ е всяко лице, на което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави за 

ползване съответната „ЛУКОЙЛ” карта и нейния ПИН код. В този случай, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за действията на приносителя при използването на 
съответната „ЛУКОЙЛ” карта, както и за заплащането на закупените от него горива. 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

от страните по него, и се подписа от тях както следва: 
 
 
 
 
 
 
ЗА         ЗА     
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                       ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:    

МАРИЯН КОСТАДИНОВ /П/     ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ /П/ 

Областен управител       Управител на  
област Габрово         «ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ» ЕООД 
  
 
 
ЮЛИЯ КОЛЕВА /П/ 
Главен счетоводител 
 
 


