
Приложение № 2 

 

ПРОЕКТ НА  

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА  

 Днес, …...2017 г., в град София, на основание чл. 112 от Закона за обществените 

поръчки между: 

 АВИООТРЯД 28, БУЛСТАТ 129009105, със седалище и адрес на управление 

гр. София 1540, летище София, тел. 029459017, факс № 029459201, представлявано от 

Тодор Николаев Коджейков – генерален директор и Иван Димитров Георев – главен 

счетоводител, директор на дирекция АФДУС, наричан по - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ   

 и 

…………………………….., ЕИК …………………, със седалище и адрес на 

управление ………………………………………………………………………………., 

представлявана от ………………………………………………, наричан по – долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи този Договор. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

доставя дизелово гориво за отопление (газьол за промишлени и комунални цел) за 

котелната централа на Авиоотряд 28, по-долу за кратко “гориво”, и да го зарежда в 

местната котелна централа на Авиоотряд 28 през зимния отоплителен период 2017 

г./2018 г., срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати сумата, уговорена в 

Раздел ІІI на този договор. Горивото ще се използва за отопление на сградите в 

Авиоотряд 28. 

(2) Прогнозното количество на горивото е 30000 л. Разходът на гориво зависи от 

външната температура на въздуха. Автоматиката на котелната централа и абонатните 

станции в сградите осигуряват средна температура в сградите около 18
0
С.  

(3) Посоченото количество гориво в предходната точка е прогнозно и не 

поражда задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да го поръчва в пълен обем. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да увеличи или намали обема на доставката в 

зависимост от неговите нужди. 

(4) Изпълнението на поръчката включва дейностите, подробно описани в 

Техническата спецификация, Ценовото предложение, ведно с приложенията към него и 

Предложението за изпълнение на обществената поръчка, ведно с приложенията към 

него на Изпълнителя, които са неразделна част от договора. 

(5) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно 

преди започване на неговото изпълнение, Изпълнителят уведомява Възложителя за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата на Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни 

от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо). 

 

ІІ. МЯСТО НА ДОСТАВКА 

Чл. 2. Мястото на доставка е Република България, гр. София, Летище София, 

Авиоотряд 28.   

  



ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената на доставка на горивото се определя съгласно “Ценово 

предложение” на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор и възлиза 

на ………………….лв., словом: ………………….. лв. без ДДС и …………………..лв., 

словом: …………………….. лв. с ДДС за 1000л. 

(2) Цената по предходната точка е франко склад Авиоотряд 28 и включва цената 

на горивото и всички разходи на Изпълнителя (акциз, екотакса, транспортните разходи 

до мястото на доставка и зареждането му в котелната централа - чл. 2 на този договор и 

др.). 

(3) Плащанията ще се извършват за всяка доставка на дизелово гориво.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща доставката на горивото с банков превод по 

посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка до 30 (тридесет) дни след предоставяне 

на фактура за дължимите суми, придружена с разходно-оправдателни документи. 

(5) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта 

от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като 

отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя, въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

(6) В случаите на ал. 5, Възложителят заплаща цената в 30 (тридесет) дневен срок 

след представяне на фактура от подизпълнителя в оригинал, придружена с приемо-

предавателен протокол, искане от подизпълнителя и становище, от което да е видно 

дали Изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

(7) Възложителят заплаща единствено действително извършените работи, 

отразени в приемо-предавателния протокол. 

(8) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 6, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

ІV. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. (1) Срокът на действие на този договор е от дата на подписване му до 

30.04.2018 г. 

(2) Доставката на гориво се извършва по заявка на Възложителя; 

(3)  Доставката на гориво се извършва в работни дни, в срок не по-голям от 48 

часа от подаване на заявката от страна на Възложителя. Доставката се извършва на 

адрес: гр. София, Летище София, Авиоотряд 28 и се предава на определено от 

Възложителя материално-отговорно лице, след предварително уговорен за това час. В 

случай, че срокът съвпада с неработен ден, то доставката се изпълнява до 10.00 ч. в 

първия следващ работен ден; 

(4) Доставката на гориво се удостоверява с товарителница (приемо-предавателен 

протокол), подписана от представители на двете страни. 

Товарителницата (приемо-предавателният протокол) се подписва: 

 за “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” - от експерт, стопанска дейност, дежурното длъжностно 

лице, наето по договор за абонаментно поддържане на котелната централа и 

представител на дирекция „Авиационно- техническа“; 

 за “ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от шофьора на автоцистерната, извършващ доставката. 

(5) Всяка доставка се придружава с декларация за съответствие с изискванията 

за качество на горивото. Декларацията за съответствие се предава с документите за 

доставката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е приложение към товарителница 



(приемо-предавателен протокол). Ако декларацията не е оригинал, то предаваното 

копие трябва да е заверено с подпис и печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ зарежда гориво със собствени или наети автоцистерни, 

които отговарят на изискванията на Част 2, на приложение А на Европейската спогодба 

за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн. ДВ. бр.73 от 18 Август 

1995г., попр. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г., изм. ДВ. бр.66 от 14 Август 2007г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ бр. 18 от 22 Февруари 2013г.), чл.  

14 на Закона за автомобилните превози и Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за 

условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн. ДВ. 

бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 17 

Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 

2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 04 Октомври 

2013г., изм. и доп. ДВ бр. 18 от 22 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 02 

Октомври 2015г.). 

(7) Автоцистерните трябва да са снабдени задължително със система за 

принудително разтоварване и с измервателна система/разходомер. Измервателната 

система/разходомерът трябва да бъде одобренa от Българския институт по метрология. 

(8) Всяка еднократна доставка (зареждане с гориво) не трябва да бъде с 

количество повече от 10000 л. 

 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставеното гориво, съгласно 

клаузите на този договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да заплати доставката на горивото в сроковете и по начина, определени в този 

договор; 

2. Да направи заявка за възлагане на доставката по чл. 4, ал. 2 от договора. 

Заявката се предава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на телефони 

………………………., факс  ……………………… или e-mail ……………………….. 

3. Заявките за доставка ще се подават от експерт, стопанска дейност, телефон 

029425020, e-mail: r.kovacheva@avio28.com. 

4. Да приеме извършената доставка по реда на чл. 4, ал. 2 - 8 на този договор. 

Длъжностните лица по чл. 4, ал. 4 ще подписват разпоредителните документи съгласно 

Закона за акцизите и данъчните складове и Правилника за прилагането му. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допуска в района на Авиоотряд 28 само одобрени 

служители, шофьори и автоцистерни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след предварително 

извършена съгласувателна процедура от Националната служба за охрана при 

Президента на Република България. 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумите по доставката в размер 

и по начин, определени в Раздел ІІІ от този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави гориво по реда на чл. 4, ал. 2 - 8 на този договор; 

2. Да изпълни всяка заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за зареждане с гориво в срок не 

по-голям от 48 часа от подаване на заявката по чл. 5, ал. 2, на този договор; 

3. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък (както и допълнения и измененията 

му) на служителите и автоцистерните, които ще извършват зареждане с гориво. 

mailto:r.kovacheva@avio28.com


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя списъка (допълненията) при подписване на договора, с 

цел провеждане на съгласувателната процедура по чл. 5, ал. 3 на този договор. В случай 

на промяна в списъка с лица, преминали съгласувателна процедура от Националната 

служба за охрана при Президента на Република България, Изпълнителят се задължава 

да представи нов списък или допълнение и/или изменение на вече предоставения 

списък със служители, които да преминат посочената процедура. 

            4. Да доставя гориво с качество, отговарящо на изискванията и стандартите, 

регламентирани в „Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол” (обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. 

бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 

Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 

2009г., 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.).

5. Да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проба от доставеното гориво в количество до 

1 л., за извършване на проба за качеството на горивото от компетентен орган при 

необходимост; 

6. Да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добър търговец. 

 

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 7. (1) Рекламации, относно количеството на доставеното гориво, се прави в 

момента на приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверява качеството на горивото с декларация за 

съответствие с изискванията за качество на горивото, представена по форма съгласно 

изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, 

реда и начина за техния контрол. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи декларация за съответствие с 

изискванията на качеството на гориво при конкретна доставка (зареждане), 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отказва (рекламира) получаването на тази доставка. Тази 

рекламация се вписва в товарителницата (приемо-предавателен протокол) по чл. 4, ал. 3 

на този договор. 

(4) Рекламации, относно качеството на доставеното гориво, може да се правят 

след представяне на резултати от изследване на пробата (чл. 6, ал. 2, т. 5 на този 

договор). Изследванията се извършват от специализирана лаборатория, по заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) При установена количествена и/или качествена рекламация, всички разходи 

са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VIII. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 8. (1) При неизпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 2, т. 2 на този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1000 (хиляда) 

лева. 

(2) В случай на рекламация по чл. 7, ал. 3 от този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 500 (петстотин) лева.  

(3) Във всички случаи, когато изправната страна търпи загуби и пропуснати 

ползи в по-висок размер от дължимите неустойки, тя има право на пълно обезщетение 

по общия ред. 

 

IХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
1
 

                                                           
1 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

предвидил използването на подизпълнители. 



Чл. 9. (1) За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да 

наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за Изпълнител. 

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да 

бъде различен от посочения в офертата на Изпълнителя. 

(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор 

за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако 

са изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(4) При замяна или включване на подизпълнител Изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3. 

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 

за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя. 

(6) В случай че Възложителят установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

Изпълнителя последният незабавно сам да извърши тези работи. 

(7) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на 

чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно 

прекратяване на договора от страна на Възложителя. 

(8) При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в заявлението 

за участие на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 10. (1) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие между 

страните, изразено в писмена форма, представляващо неразделна част от този договор. 

(2) В случая на ал. 1, страните уреждат финансовите си взаимоотношения 

съобразно степента на изпълнение на договора. 

(3) Договорът се прекратява без предизвестие в следните случаи: 

1. С изтичане на срока на договора; 

2. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

3. При неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срока на договора на три или 

повече конкретни заявки за зареждане с гориво по чл. 6, ал. 2, т. 2 от този договор, по 

решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

4. При липса на бюджетни средства; 

5. При условията на чл. 9, ал. 7 от настоящия договор; 

6. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ 

                                                                                                                                                                                     
 



 

 ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ: 

Чл. 11. (1) Всички спорове, свързани със сключването, действителността, 

тълкуването и изпълнението на този договор, ще се уреждат чрез преки преговори 

между страните. 

 (2) Когато не бъде постигнато споразумение, споровете ще се решават от 

компетентния български съд. 

 (3) За неуредените с настоящия договор условия ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и съответните разпоредби на 

действащото в страната законодателство, което урежда правоотношенията между 

страните. 

 

XII. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ НА СТРАНИТЕ:  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   

Република България 

1540 София –, Летище София,  

Авиоотряд 28 

тел.: 029425020, факс: 029459201, e-mail: avio28@avio28.com. 

лице за контакт: Росица Ковачева – експерт, стопанска дейноста. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:   

………………………………………………. 

………………………………………………… 

БАНКА: ………………….. 

БАНКОВА СМЕТКА: IBAN ……………………………. 

БАНКОВ КОД: BIC ………………………………………….. 

тел.: …………….., факс: …………………., e-mail: …………………………. 

лице за контакт: …………………….. 

 

Този договор се изготви в два еднакви екземпляра, всеки от които с еднаква 

доказателствена сила, по един за всяка от страните. 

 

Приложение:  

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 

2.  Ценово предложение. 

 

 

     ЗА  “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”:                                          ЗА “ИЗПЪЛНИТЕЛ”: 

                    

 ________________________                                  ________________________ 

Тодор Николаев Коджейков                                          

Генерален директор на Авиоотряд 28                  …………………………………… 

                                                                                  …………………………………….. 

                

________________________ 

Иван Димитров Георев 

Главен счетоводител, директор на 

Дирекция АФДУС на Авиоотряд 28 
 

mailto:avio28@avio28.com

