
ПРОЕКТ ! 

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА И КОНСУМАТИВИ 

№ ........................................... 

Днес, ......................... 2020 год. в гр. Кричим, обл. Пловдив, между: 

1. ОБЩИНА КРИЧИМ, с адрес на седалище: обл. Пловдив, общ. Кричим, гр.
Кричим, п.к. 4220, пл. „Обединение” № 3, код по Регистър БУЛСТАТ: 115244456 и 
номер по ЗДДС BG115244456 представлявана от Атанас Калчев в качеството му на 
Кмет на община Кричим, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

2. „...........................” със седалище и адрес на управление:
............................................, ЕИК................................. и ДДС номер ……………………., 
представлявано от .................................. в качеството му на …………...………, определен 
за Изпълнител от друга страна, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от тях 
поотделно „Страна”); 

На основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и одобрен 
от Кмета на община Кричим протокол за избор на изпълнител от ............................ 2020 
година след проведена процедура чрез събиране на оферти с обява на стойност по чл. 
20, ал. 3 от ЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 
„Периодични доставки на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община 
Кричим, което включва зареждане на МПС на Община Кричим с Бензин А95Н, 
дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни масла и антифриз на територията на 
града и при командировки в страната чрез система за зареждане при условията на 
безналично плащане и доставка на Газьол 0.001% S за отопление за нуждите на 
Домашен социален патронаж гр. Кричим през 2020 година, разделена в две 
самостоятелно обособени позиции”, се сключи този договор за възлагане на 
обществена поръчка, с предмет: „Периодични доставки на горива и консумативи на 
МПС за нуждите на Община Кричим, което включва зареждане на МПС на 
Община Кричим с Бензин А95Н, дизелово гориво, Газ пропан-бутан, моторни 
масла и антифриз на територията на града и при командировки в страната чрез 
система за зареждане при условията на безналично плащане и доставка на Газьол 
0.001% S за отопление за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Кричим 
през 2020 година, разделена в две самостоятелно обособени позиции” за Обособена 
позиция 1: „Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община 
Кричим, посредством карти за безналично разплащане”, 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК 

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
„Доставка на горива и консумативи на МПС за нуждите на Община Кричим, 
посредством карти за безналично разплащане” в съответствие с Приложение № 1 – 
Предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя, неразделна част от 
Договора, при условията и в сроковете, описани в настоящия договор. 

1.2. Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете 
страни. 
1.3. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на 
действие 1 (една) година от датата на влизане в сила на договора, или до достигане на 
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общата стойност на доставките посочен в чл. 2.3 от настоящия договор, което от двете 
събития настъпи първо. 
 

1.4. Договорените количества са прогнозни за срока на Договора и могат да бъдат 
променяни по време на изпълнението. 

 
 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

2.1. Цената на горивата се формира, като върху най-ниските цени на горивата, 
обявени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, валидни към момента на зареждането в 
бензиностанции/търговските му обекти, се прави процент търговска отстъпка от 
стойността на всяка транзакция, съответстваща на декларираната в ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от документацията му за участие в процедурата. 

2.2. Процентът търговска отстъпка върху стойността на всички закупени през 
месеца с карти горива и консумативи (Бензин А95Н, дизелово гориво, дизелово гориво 
с добавка, Газ пропан-бутан, моторни масла, антифриз) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е 
фиксиран за срока на действие на договора, съгласно чл.1.2, и Предложението за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2, неразделна част от 
Договора. 

2.3. Общата стойност на договора за доставка – без включена търговска 
отстъпка, изчислена на база посочените прогнозни количества и най-ниските цени на 
обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно приетото и одобрено Техническо и Ценово 
предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор е 
.............................. (с думи) лв. без ДДС, .............................. (с думи) лв. с ДДС, включва 
всички разходи, включително за транспорт, акцизи, печалби. 

 
2.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ закупува горивата в бензиностанциите/търговските 

обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията на отложено плащане и чрез използване на 
карти за безналично разплащане, наричани за краткост „карти”, за регистрация и 
авторизация на покупките. 

2.5. Текуща актуализация на цените на горивата се извършва от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените от 
основния производител на горива на територията на страната. 
При всяка промяна на цените на горивата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуална ценова таблица за видовете горива закупени 
от производителя на горивата като доказателство за новата цена. 

2.6. За всички извършени Транзакции и дължими суми ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава 
данъчна фактура и детайлна справка за извършените през съответния период 
Транзакции както следва: 

2.6.1.  Период на фактуриране: един път месечно. 
2.6.2. Срок за издаване на фактурите е до 3 /три/ работни дни след 

последния ден на съответния период на фактуриране. 
2.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на издадените фактури до 

30/тридесет/ дни от датата на издаването им с опис на заредените количества горива по 
карти за периода от 01-во до 30-то число на изминалия месец, като превежда 
дължимата сума по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В стойността на фактурата да 
са включени ДДС, и чистата сума за плащане след приспадане на отстъпката. 

2.8. При извършване на всяко плащане по настоящия Договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да вписва своя индивидуален клиентски номер в 
съответното платежно нареждане. Индивидуалният клиентски номер се получава 
заедно с получаване на картите и е вписан във всяка данъчна фактура. 

2.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получава безплатно текуща информация за 
всички извършени Транзакции чрез Интернет-страницата на Издателя. 
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 2.10. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по 
следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 

BIC: ......................................  
IBAN: ...................................  
БАНКА: ............................... 

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени на банковата му сметка в срок до 7 (седем) дни считано от момента на 
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 
плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 
 2.11. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума. 

 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на МПС 
използвани за нуждите на Община Кричим, които ще се зареждат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 
Приложение № 3, неразделна част от Договора.  

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените от него водачи, удостоверява с 
подпис в отчетния документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че е получил конкретното (по марка, 
количество и стойност) гориво. 

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва заплащането на заредените 
количества горива в автомобилите си, на базата на приключени и правилно оформени и 
подписани описи на заредените горива при договорените условия и срокове. 

3.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право периодично да изисква доказателства, 
гарантиращи точността на дозиране на горивата чрез замервания с помощта на 
еталонни съдове. 

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
3.5.1. Да попълни, подпише и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявление за 

придобиване на правото на ползване на карти; 
3.5.2. Да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него 

лица да съблюдават тайната на ПИН; 
3.5.3. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по и-мейл, факс или телефон и най-късно до следващия ден да 
представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено известие за загубата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
носи отговорност и дължи заплащане на всички транзакции, извършени с 
картата до момента на получаване на известието за загуба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

3.5.4. Да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При 
ползването на карта тези лица действат от името и за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се смятат за упълномощени с предаване на картата и 
ПИН за нея. 
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свои служители за 

оперативно разрешаване на технически и финансови въпроси по договора – 
Приложение № 4. 
 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява посоченото в Приложение № 5 /Списък на 
търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ към договора  и работно време на търговските 
си обекти. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ вписва в пътния лист на автомобила и в описи заредените 
за деня горива (по марка, количество и стойност) и поставя подпис и печат срещу 
направената отметка или полага подпис върху единия екземпляр на касовия бон за 
зареждането, както и изисква полагане на подпис от водача върху другия екземпляр на 
касовия бон. 
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4.3. Колонките за зареждане на горива в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
трябва да са преминали необходимия контролен преглед пред метрологичните органи, 
да имат разрешение за ползване за съответния период и притежават необходимите 
пломби, стикери и документи за това. 

4.4. Веднъж в месеца ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ опис на 
предадените горива и надлежно оформена данъчна фактура. Във фактурата всяка марка 
(вид) гориво се отбелязва на отделен ред и стойността на ползваните количества горива 
се коригира с договорения твърд процент отстъпка. 

4.5. В случай, че по технически или организационни причини бензиностанцията 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не може да функционира за определен период от време, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините и срока, в 
които не може да се реализира зареждане и да предложи алтернативна бензиностанция 
за снабдяване с горива за този период.  

4.5.1. Алтернативната бензиностанция по чл. 4.5. не трябва да е 
отдалечена на повече от 20 км. от обекта, който замества; 
 4.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предложи алтернативна бензиностанция 
на по-голямо разстояние от определеното в чл. 4.5.1. само след съгласуване с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на писмено съгласие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.6.1. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горивата, които предлага, в своите 
бензиностанции на територията на страната, посочени в Приложение № 5 в 
съответствие с условията на настоящия договор; 

4.6.2. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявление за придобиване на 
правото на ползване на карти за безналично разплащане и да представлява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при издаване на картите и при осъществяването на 
взаимоотношенията с Издателя, за което се смята упълномощен с подписването 
на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4.6.3.Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой Карти, заедно с 
техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за 
което страните подписват приемо-предавателен протокол; 

4.6.4. Да приема извършване на транзакции от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Карти 
при условията на настоящия договор. 

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

4.6.6. Да зарежда приоритетно автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
екстремални метеорологични условия и природни бедствия; 

4.6.7. Да не прехвърля правата и задълженията по настоящият договор на 
трети лица; 

4.6.8. При нарушаване на чл. 4.6, 4.6.5 и 4.6.6 от настоящият Договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетения за действително 
претърпени вреди;  

4.6.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на предлаганите 
от него горива и услуги, както и за действията на персонала, отговорен за 
зареждането с горива и транзакциите на оторизираните си бензиностанции; 

4.6.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни 
услуги на оторизираните си бензиностанции, съгласно предложението му; 

4.6.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за 
зареденото гориво в електронен вид, по зададени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ критерии. 
4.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените Карти в следните случаи: 

4.7.1. При прекратяване действието на договора, независимо от 
основанието за прекратяване; 

4.7.2. При получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че 
издадената карта е открадната и/или загубена и/или повредена; 

4.7.3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код; 
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4.7.4. При превишаване на посочените в Заявлението за придобиване 
право на ползване месечни лимити; 
4.8. В случаите по чл. 4.7.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска издаването на 

нова карта. 
4.9. В случаите по чл. 4.7.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН код; 
4.10. В случаите по чл. 4.7.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата по искане на упълномощено от Възложителя 
лице за контакт по договора. 

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
4.11.1. При и по повод изпълнението на сключения между страните 

Договор да не разкрива, да не разгласява, нито да допуска разкриването, 
разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин 
пряко или косвено поверената или станалата му известна информация във връзка 
с изпълнението на сключения с Община Кричим договор, свързана със статута и 
дейността на Общината, нейните клиенти и доставчици, включително, но не 
само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за 
Общината, както и техническа, икономическа или финансова информация, 
данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Общината е сключила, 
сключва и/или планира да сключва, както и данни относно търговски марки, 
патенти, лицензии и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, 
както и всички други поверителни сведения във връзка с дейността на 
Общината. 

4.11.2. Да третира упоменатите по-горе данни като строго поверителни и 
да положи всички необходими усилия за опазването на тази информация от 
неразрешена употреба, включително и след прекратяване на договорните 
отношения с Общината. 
4.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да упълномощи свои служители за 

оперативно разрешаване на технически и финансови въпроси по договора – 
Приложение № 6. 
 

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 

 5.1. Видове и размер на гаранциите 
 5.1.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от 
стойността на Договора без ДДС по чл. 2.3 или сумата от ................... ( .............. ) лева;  
 5.1.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 
Договора към датата на сключването му.  
 5.2. Форма на гаранциите 
 Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: парична 
сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; или застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.  
 5.3. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 
следната банкова сметка на Възложителя: с IBAN: BG 28 CECB 9790 3366 9757 00, BIC 
код CECBBGSF, „ЦКБ” АД, клон Пловдив, България, офис Кричим. Всички банкови 
разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 
 5.4. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът 
й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто 
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, 
срока на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) дни. 
 5.4.1. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 
основните задължения. 
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 5.4.2. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са 
за сметка на Изпълнителя. 
 5.5. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, 
плюс 30 (тридесет) дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде 
използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по 
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно 
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на 
Изпълнителя.  
 
 5.6. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 
30 (тридесет) дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в чл. 1.3. 
 5.7. Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по 
банков път, Възложителят я освобождава в срока и при условията на чл. 5.6.  
 5.8. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 
независимо от формата, под която са предоставени. 
 5.9. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на 
изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на 
гаранциите. 
 5.10. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 
Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия 
Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от 
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за 
неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че: 
 5.10.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при 
системен (три или повече пъти в рамките на 30 (тридесет) дни отказ от страна на 
Изпълнителя за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно 
(три или повече пъти в рамките на 30 (тридесет) дни Несъответствие на доставените 
Продукти с договорените изисквания; както и че 
 5.10.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на 
явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в 
договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има 
право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на 
Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана. 
 5.11. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за 
изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по 
настоящия Договор, поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 
 5.12. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, 
Изпълнителят е длъжен в срок до 30 (тридесет) дни да допълни съответната гаранция 
до размера ѝ, уговорен в чл. 5.1.1, като внесе задържаната от Възложителя сума по 
сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната 
или да застрахова отговорността си до размера в чл. 5.1.1. 
 
 

VI. РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 
 

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да притежава сертификат за качество на 
предлаганите горива и същите следва да отговарят на изискванията на БДС и 
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стандартите предвидени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол; 

6.2. При откриване на нередности в обслужването и отклонения в качеството на 
предоставените горива в срок от 3 /три/ работни дни от датата на констатацията, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочва дата, час и място за 
съставяне на констативен протокол. Неявяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не освобождава 
последния от отговорност, като в този случай протоколът се съставя в присъствието на 
двама свидетели, имащи съответната компетентност. Констатациите, отразени в 
протокола са основание за отправяне на рекламации. 

6.3. 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. 

6.4. При неспазване на договореният в чл. 2.7. от настоящия договор срок за 
плащане на доставените горива, Възложителят дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
обезщетение, в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, върху стойността на 
дължимата сума. 
 

VІI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
 

 7.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 
ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 
избран за Изпълнител. 
 7.2.  Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 
Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 
 7.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в 
ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 
 7.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя. 
 7.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в 
ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 
подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на 
Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 
Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 
 7.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 
на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

  а) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 
  б) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора; 
  в) при осъществяване на контролните си функции по договора 
Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 
документацията на подизпълнителите. 

 7.7. Когато 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 директно на подизпълнителя. 
 7.8. Разплащанията по чл. 7.7. се осъществяват 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. 
 7.9. Към искането по чл. 7.8. Изпълнителят предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
 7.10.  Възложителят има право да откаже плащане по чл. 7.8., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
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VІІI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

8.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не 
ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, 
революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление. 

8.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима 
сила, уведомява писмено в срок от 3 (три) работни дни другата страна в какво се състои 
същата. В 14 /четиринадесет/ дневен срок от събитието, същата страна, представя 
доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това 
задължение се дължат неустойки, както при забавено изпълнение, така и при 
настъпилите от това вреди. 

8.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила. 

8.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните 
има право да прекрати Договора с 10-дневно писмено уведомление. В този случай 
неустойки не се дължат. 

8.5. Срокът на изпълнение на договора се удължава с периода на спирането. 
 
 

IХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
9.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

9.1.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
9.1.2. с изтичане на уговорения срок; 

9.1.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не 
е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 
9.1.4. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено 
или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключването на Договора („непреодолима сила”) продължила повече от 30 
(тридесет) дни. 

 
9.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

9.2.1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 (един) месец: 
 (а) забавяне на доставка на горива; и/или  
 (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на горива, 

констатирани по реда на Договора; и/или  
 (в) отказ за извършване на доставка; и/или  
 (г) доставки на горива с Несъответствия с изискванията на Договора, 
 констатирани по реда на Договора.  

9.2.2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на 
подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със 
ЗОП и настоящия Договор.  

 
 9.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  
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 9.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и 
одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора. 
 9.5. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при 
условията на чл. 116 от ЗОП. 

 
 

Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 

 10.1.  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 на непреодолима сила. 
 
 10.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
 
 10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
 
 10.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято 
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнение на Договора. 

 
ХІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ1 

 
 11.1. Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната 
информация, получена при и по повод изпълнението на Договора: 
....................... 
....................... 
 
 11.2. Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на 
другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или 
консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв 
служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на 
изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за 
конфиденциалност. 
 
 

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

12.1. По смисъла на настоящия договор, значението на термините, използвани в 
него има следното значение: 
- Карта – карта за безналично разплащане, с която оправомощени от Община 
Кричим лица могат да извършат Транзакции в обектите на Продавача; 
- Карта за безналично разплащане - вид електронна кредитна/дебитна карта, която се 
издава на името на Община Кричим и се предоставя на оправомощени лица; 
- Оправомощено лице – физическо лице, водач на моторно превозно средство на 
Община Кричим, в чието държане се намира Картата. Уведомявайки го за нейния ПИН, 
Община Кричим го е овластил да извършва Транзакции с тази Карта от името и за 
сметка на Община Кричим, както и да подписва фишове при ползване на Картата; 
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- Транзакция – закупуване от Община Кричим на стоки и услуги, предлагани в 
оторизираните търговски обекти, чрез регистрация и авторизиране на покупката с 
карта; 
- Издател - …………………..; 
- ПИН – персонален идентификационен номер, комбинация от ………… (с думи) на 
брой цифри, издаден за всяка отделна Карта, чрез който се идентифицира 
Картоползвателя. 
 
 12.2. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 
българско законодателство. 
 
 12.3. Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и 
правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Атанас Калчев в качеството му на Кмет на община Кричим 
Телефон: 03145 2250, факс 03145 2351 
Email: kmet_krichim@abv.bg 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
…………………………….. 
Телефон: ………………………., факс…………….. 
Email: ……………………………. 
 
 12.4. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този 
Договор, следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в 
писмена форма за действителност. 
 12.5. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на 
правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги 
представляват. 
 12.6. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 
настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират 
писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за 
промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по чл. 12.3 се считат за 
валидно изпратени и получени от другата Страна. 
 12.7. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана 
пратка или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор 
се считат за валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за 
получаване от адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен 
подпис. 
 12.8. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 
настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 
 12.9.  Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще 
бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, 
като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси 
за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 
провеждането им. 
 12.10.  В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, 
всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на 
Република България по реда на ГПК.  
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 12.11. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително 
уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
 
 12.12. При подписването на настоящия Договор се представиха следните 
документи: 
.............................................. 
 
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
2. Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Приложение № 3 – Опис на МПС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
4. Приложение № 4 – Списък на упълномощените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица; 
5. Приложение № 5 – Списък на търговските обекти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
6. Приложение № 6 – Списък на упълномощените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 

 
 Настоящият Договор се подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра – 3 (три) 
за Възложителя и 1 (един) за Изпълнителя. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
ОБЩИНА КРИЧИМ      ____________________ 
 
КМЕТ:__________________      
            /АТАНАС КАЛЧЕВ/ 
 
 
 
Съгласували:  
 
ГЛАВЕН 
СЧЕТОВОДИТЕЛ, БЮДЖЕТЕН: __________________ 
                                                          /МАРИЯ ГИЧЕВА/ 
 
 
Юрисконсулт: _____________________ 
 /                               / 
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