
 

Д О Г О В О Р № 

за доставка на гориво за отопление за нуждите  

на РДГ – Смолян, гр.Смолян 

Днес 28.09. 2016 година, в гр.Смолян, между: 

1. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ, гр.Смолян 
представлявана от ……………. /Директор/ и 

……………………….. /Гл.счетоводител/ със седалище гр.Смолян, 

обл………, ул.”……….”№ 2, БУЛСТАТ ……………., наричан за 

краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна/чл.2 от ЗЗЛД/ 

И 
2. ”ОМИКС”ЕООД , представлявано от ………………., с 

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

управление: гр……., р-н“………..“, ж.к.“…………..“, „…………“ 

бл……., вх……., ет…… ап………….,  наричан за по-кратко 

ИЗПЪЛНИТЕЛ/чл.2 от ЗЗЛД/ 

се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ 
1. Изпълнителят, определен за такъв по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от 

ЗОП се задължава да достави на Възложителя количество 

дизелово гориво, необходимо за нуждите на РДГ – Смолян в 

размер на 4 000 литра/+2%; -2%/ , а Възложителя се задължава да 

заплати договорената по-долу цена. Мястото на доставка се счита 

сградата на РДГ Смолян, находяща се на ул.”Първи май” №2, 

гр.Смолян. 

1.1.Договора се сключва за срок на доставка - 30.09.2016г.  

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Цената на газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ и 

гориво за извънпътна техника и трактори /ГИТТ/ е с прогнозна 

стойност 1511.14лв./хиляда петстотин и единадесет лева и 

четиринадасет стотинки/ без ДДС. за 1000л. гориво. При промяна 

на производствената цена на газьола от „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ“ 

АД пропорционално се променя и посочената по-горе такава. 

    В цената при фактуриране ще бъде включен законоустановения 

размер на ДДС, съгласно офертата на изпълнителя, 

представляваща неразделна част от настоящия договор. 

3. Фактуриране 

За извършената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покупка на гориво 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ издава данъчна фактура, включващи детайлна 

информация за покупката  

4. Плащане 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща стойността на фактурата до 

10/десет/ дни след доставката, като превежда дължимата сума по 

банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 



…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………/

чл.2 от ЗЗЛД/ При промяна на банковата сметка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да уведоми своевременно 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в противен случай плащането, направено от 

последния се счита за редовно направено и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  ме 

може да възрази за нередовно плащане. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

5.1. Да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гориво, в съответствие с 

условията на настоящия договор, като достави същото на адреса 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочения срок; 

5.2. Да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гориво за отопление, което 

отговаря на съответните изисквания за качество, за което да 

представя сертификат, който го доказва. 

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на 

закупеното гориво на Продавача съгласно условията на 

настоящия договор. 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

6.Настоящият договор се прекратява: 

6.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

6.2. с изтичане срока на договора; 

7.3.при зареждане с гориво, неотговарящо на съответните 

изисквания за качество; 

6.4. в други случаи, предвидени в ЗЗД и ЗОП. 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

7.1. Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на 

договора, както и по нерешените с него въпроси се решават по 

споразумение между страните, а когато това се окаже 

невъзможно – по реда на гражданското законодателство на 

Република България. 

7.2. За неуредените с договора въпроси се прилага ТЗ, ЗЗД и 

други действащи нормативни актове в страната. 

7.3. Настоящия договор не може да бъде изменян и допълван.   

Приложение: оферта на изпълнителя. 

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните.  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                    ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

1..........................                               1................................ 

   (………)/чл.2 от ЗЗЛД/                            (.....................)  /чл.2 от 

ЗЗЛД/                            
  2....................................... ................                                             

   (……… )/чл.2 от ЗЗЛД/ 


