
 

 

 

 

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 № 3 

 

 

Днес, 14.07.2014 г. в гр. Търговище,между: 

1. Трето Основно училище „П.Р.Славейков”, адрес: гр. Търговище, ул.”Бяло море” №24, 

БУЛСТАТ 000871644,  представлявано от Анета  Куманова – директор и Теодора 

Давидова - счетоводител,  наричано за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една страна и 

2.Озирис-2002 ЕООД., със седалище и адрес на управление гр.Търговище,ул. Васил 

Левски№1; ЕИК:125537436; ИН по ДДС:BG125537436; тел: 0601/66534,факс: 

0601/67691 ,представлявано от Цеко Веселинов Тинков,  наричано за краткост по-долу 

"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

на основание чл. 101е, ал. 1 от ЗОП се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да осъществява доставка чрез покупка на дизелово гориво за 

автомобилите, използвани за нуждите на училището. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък на 

автомобилите с регистрационните им номера- Приложение № 1, неразделна част от този 

договор. 

(3) Новопридобитите автомобили от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се описват в списък, а 

продадените или бракувани автомобили се отписват от списъка, който е неразделна част 

от този договор. 

 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Този договор се сключва за срок две години считано от 01.09.2014 г. 

Чл. 3. (1) Изпълнението на договора се осъществява в търговските обекти – 

бензиностанциите на изпълнителя 

 (2) Срок на доставка:  веднага. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. (1) Плащането се извършва както следва: продажната цена за 1 литър с 

ДДС на дизеловото гориво на колонка в търговските обекти – бензиностанциите на 

изпълнителя в деня на зареждане намалена с 8% /осем процента/ отстъпка. 

 (2) Заплащането се извършва след представяне на фактура и отчет за закупеното гориво 

по автомобили. 

(3)  Фактурирането се извършва един път месечно.  

Чл. 5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща  продуктите предмет на настоящия договор  в 

лева, чрез банков превод, по банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 дни от 

фактуриране на доставката: 

IBAN:BG28UNCR76301075747584 

BIC:UNCRBGSF 

Банка:Униккредит Булбанк АД 



 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да получава продуктите, предмет на този договор  във всички търговски обекти 

(бензиностанции) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на гр. Търговище, в срока и при 

условията, договорени между страните;  

2. да осъществява контрол относно качество, количества и др. във всеки момент 

от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да предявява рекламации за недостатъци в момента на приемане на продуктите. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплаща договорените цени на продуктите, по реда и при условията на този 

договор; 

2. да определи лице за осъществяване на връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката на 

продуктите да получи уговореното възнаграждение по реда и при условията на този 

договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява качествено и в срок предмета на договора; 

2.да отстрани своевременно недостатъците на продуктите, във връзка с предявени 

рекламации от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да замени продуктите; 

            3. да осигури достъп на МПС на Възложителя до всички свои бензиностанции на 

територията на гр. Търговище. 

           4. да предоставя продукти, отговарящи  по технически характеристики съгласно 

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

техния контрол (обн. ДВ., бр.66 от 25.07.2003г.) и на показателите по БДС или 

еквивалент.  

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. (1) Този договор се прекратява с изтичане на срока по чл. 2. 

(2) Договорът може да бъде прекратен предсрочно: 

1. по взаимно съгласие на страните; 

2. с двумесечно писмено предизвестие, отправено от едната до другата страна; 

3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага 

след настъпване на обстоятелствата; 

4.едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на клаузите по чл. 7, ал. 2 

от договора. 

 

VІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.9. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно 

изпълнение на свое задължение, в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства, в 

това число и за причинените от това неизпълнение вреди. 

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които 

е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените 

обстоятелства. 

Чл.10.(1) По смисъла на този договор, непредвидени обстоятелства са 

обстоятелствата включително от извънреден характер, възникнали след сключването на 



договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и 

правят невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако събитието е настъпило в 

резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата 

грижа, те са могли да бъдат преодолени. 

Чл.11.(1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непредвидените обстоятелства, е длъжна в петдневен срок писмено да уведоми другата 

страна за настъпването им, съответно - за преустановяване въздействието на 

непредвидените обстоятелства.  

 (2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила 

задължението си по ал. 1. 

 

VІІ. САНКЦИИ 

Чл. 12. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената доставка или част от нея, 

или изискванията за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности 

в установения по договора срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 

0.5% от стойността на неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 10 на сто. 

Чл.13. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 

обезщетение и за по-големи вреди по общия исков ред. 

Чл. 14. При прекратяване на договора по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 15. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 16. За дата на съобщението се смята:  

- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;  

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата;  

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

Чл. 17. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Озирис-2002 ЕООД 

Гр.Търговище,  

ул.Васил Левски№1, п.к.217 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ІІІ Основно училище „П.Р.Славейков” 

Гр. Търговище 

Ул.”Бяло море” №24 

Чл. 18. При промяна на посочения по чл. 17 адрес съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

 

ІX. ОБЩИ УСЛОВИЯ 



Чл. 19. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 

едностранно на трети лица. 

Чл. 20. Страните ще решават споровете във връзка с този договор, вкл. и 

неговото тълкуване, чрез преговори. Ако не бъде постигнато съгласие спорът ще се 

отнася до компетентния съд. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на този договор се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 

другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните. 

Чл. 21. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 

документи, които са неразделна негова част: 

1. Документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата  по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП; 

2. Декларации за липсата  на обстоятелствата  по  чл.47, ал.5 от ЗОП; 

3. Списък на автомобилите на Възложителя; 
4. Списък на търговските обекти на Изпълнителя; 

 

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра: един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

ІІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ”        ОЗИРИС-2002 ЕООД 

Гр. Търговище 

 

АНЕТА КУМАНОВА  п    ЦЕКО ТИНКОВ                    п 

Директор       Управител 

 

ТЕОДОРА ДАВИДОВА      п 

счетоводител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

Списък на автомобилите на Възложителя 

 

 
1. Отойол Е2714, регистрационен номер Т 31 46 КТ 

2. Отойол Е2714, регистрационен номер Т 87 56 ХТ 

3. Отойол Е2714, регистрационен номер Т 87 58 ХТ 

4. Исузу Тюркоаз, регистрационен номер Т 50 94 ХТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: п 

 

ІІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

Гр. Търговище 

 

АНЕТА КУМАНОВА    п 

Директор 

 

ТЕОДОРА ДАВИДОВА  п 

счетоводител 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

 

Списък на търговските обекти на Изпълнителя 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:  п 

 

ІІІ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” 

Гр. Търговище 

 

АНЕТА КУМАНОВА п 

Директор 

 

ТЕОДОРА ДАВИДОВА  п 

счетоводител 

 


