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ДОГОВОР 
за периодични покупки на горива за нуждите на автопарка  

на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, за период от две години 
 
Днес, 24.02.2015 г. в гр. Варна между: 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Христо 
Смирненски” №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано 
от Марта Дракова – Директор ИД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от ЗОП, с Пълномощно 
номер 1465 от 17.10.2013 г., наричано по-долу за краткост “КУПУВАЧ” от една страна и   
„Петрол” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, хотел „Ловеч”, ул. „Търговска” 
No 12, тел. 0887669217, факс: 02 9690352, e-mail: office@petrol.bg, ЕИК 831496285, 
представлявано заедно от Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров , в 
качеството им на Изпълнителни директори, наричано за краткост по-долу “ПРОДАВАЧ” се 
сключи настоящия договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1)  ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли правото на собственост на 
КУПУВАЧА върху горива, стоки и услуги, предлагани на бензиностанциите на ПРОДАВАЧА, 
при условията на безналично плащане, при представяне на „карта за безналични плащания” 
издадена от „Петрол” АД. ПРОДАВАЧЪТ предоставя възможността на КУПУВАЧА за избор 
на количество и видове горива от следните: 

1) бензин с октаново число 95 – до 4000 литра за период от две години; 
2) бензин с октаново число 98 – до 3600 литра за период от две години; 
3) дизелово гориво – до 12 000 литра за период от две години;  
4) газ пропан-бутан - до 6000 литра за период от две години. 

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

 
II. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) ПРОДАВАЧЪТ предоставя на КУПУВАЧА отстъпка от 1,20 % от цената към 
съответната дата на зареждане, във всички свои обекти посочени в „Списък на търговските 
обекти (бензиностанции), собствени, наети или франчайз, на територията на страната, даващи 
възможност за зареждане чрез карти за безналично плащане, които предлагат всички видове 
гориво, обект на поръчката”, наричано за краткост по-долу „СПИСЪК”, който е неразделна 
част от настоящия договор. 
 (2) Търговската отстъпка, посочена в предходната алинея е постоянна и важи за срока 
на действие на настоящия договор. 
Чл. 3. Разчитането между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА ще се извършва, както следва: 

1. ПРОДАВАЧЪТ изпраща на КУПУВАЧА подробни фактури за закупените 
горива и съпровождаща справка веднъж месечно, като се обхваща периода от първо до 
последно число на месеца. Справката включва данни относно: датата на закупуването на 
горивото, вид, количество и единична цена на горивото, регистрационен номер на 
автомобила, съответно № на „карта за безналични плащания” издадена от „Петрол” АД, 
данни за КУПУВАЧА. Изпращането на фактурите и справките се осъществява по пощата или 
куриерска служба. За валиден адрес за ПРОДАВАЧА за приемане на съобщения, свързани с 
настоящия договор да се счита: гр. Варна, ул. „Братя Миладинови” 22А, мобилен телефон 
0887669217, факс: 02 9690352, email: stoyan.dragostinov@petrol.bg. 
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2. Плащането се извършва в срок от 30 (тридесет) дни, считано от датата на 
издаването на фактурата на КУПУВАЧА, по банков път на следната банкова сметка: 
IBAN: BG29IORT80481000110000, BIC: IORTBGSF, при Банка „Инвестбанк” АД, като 
плащането се счита за осъществено на датата, на която е заверена сметката на ПРОДАВАЧА. 
Фактурираните суми се заплащат без каквито и да е удръжки и прихващания на други 
основания. 

3. Продавачът е длъжен писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на 
банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от 
датата на промяната. 

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

5.  
III. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И 

РИСКА 
Чл. 4. Договорът влиза в сила от 01.03.2015г. и се сключва за срок от 2 (две) години. 
Чл. 5. Местоизпълнението на задължението на ПРОДАВАЧА по договора са обектите 
посочени в „СПИСЪКА”. 
Чл. 6. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на използваните горива се 
прехвърля върху КУПУВАЧА от момента на преминаване на горивото от наливното 
устройство в съответната резервоарна вместимост - собственост на КУПУВАЧА. 
 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
Чл. 7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 

1. да изпълнява задълженията си по настоящия договор в срок и по начин, 
уговорени в настоящия договор; 

2. да прехвърли на КУПУВАЧА правото на собственост върху горивата и стоките 
предмет на настоящия договор; 

3. при изпълнение на задълженията си по договора да полага грижата на добрия 
търговец и да предприеме всички мерки за безопасност, съгласно приложимите нормативни 
изисквания. ПРОДАВАЧЪТ носи цялата отговорност в случай на причиняване на вреди на 
трети лица при и по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор. 
Чл. 8. ПРОДАВАЧЪТ гарантира съответствието на качеството на горивата стоките и услугите 
с най-високите приложими стандарти. 
Чл. 9. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстранява възникналите повреди по моторните 
превозни средства, собственост на КУПУВАЧА, вследствие от използвани некачествени 
горива при зареждане. 
Чл. 10. Дефектите ще се отстраняват за сметка на ПРОДАВАЧА, в срок до 14 (четиринадесет) 
дни считано от получаване на писмено уведомление от КУПУВАЧА за съответната повреда. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
Чл. 11. КУПУВАЧЪТ е длъжен: 

4. да заплати цената в срока и по указания в договора начин; 
5. да изготвя и изпраща в срок справката по чл. 3 от Договора; 
6. да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА. 
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VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА СКРИТИ НЕДОСТАТЪЦИ И СЪДЕБНО 

ОТСТРАНЕНИЕ 
Чл. 12. При скрити недостатъци, проявили се след зареждането с горива на ПРОДАВАЧА 
КУПУВАЧЪТ има право да иска от насрещната страна да отстрани недостатъците за своя 
сметка, включително чрез замяна на негодното или да иска намаление на цената или ако 
ПРОДАВАЧЪТ не изпълни гореизложеното- да развали договора, като получи обратно 
платената цена, заедно с разноските и вредите си от сделката. 
Чл. 13. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на горивата, предмет на настоящия 
договор, и че не му е известно към датата на сключване на договора трети лица да имат или 
да претендират да имат права върху същите. 
Чл. 14. В случай на евикция КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в 
изпълнение на договора цена, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от стойността на 
договора, с включен ДДС.  
 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 
Чл. 15. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 
изпълни свое задължение по него след като е била надлежно поканена да го изпълни и й е 
предоставен обективен и достатъчне срок за изпълнение на съответното задължение. 
Чл. 16. ПРОДАВАЧЪТ може да развали с писмено уведомление настоящия договор при 
забава в плащането от страна на КУПУВАЧА повече от 60 (шестдесет) дни и/или да 
преустанови предлагането на горивата, стоките и услугите - предмет на настоящия договор 
при забава в плащането от страна на КУПУВАЧА повече от 10 (десет) дни от датата на 
изискуемостта на съответното периодично плащане. 
Чл. 17. След прекратяването на договора, КУПУВАЧЪТ 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 ПРОДАВАЧА издадените в 
изпълнение на настоящия договор карти. 
 

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 18. При забава или неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл. 7, 
чл. 9, чл. 10 от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 (пет) 
% от стойността на стойността на Договора. 
 

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО: 
Чл. 19.(1)  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 по приятелски начин чрез 
преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване пред 
компетентния български съд. 

(2) За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 

 
X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Чл. 20. (1) Страните по договора се споразумяват, че цялата информация, осигурена и 
поверена между тях за срока на действие на този договор ще бъде разглеждана като търговска 
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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 получаването на уведомлението. 

(2) Освен правото да развали договора, изправната страна може да иска 
обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи, включително и за вреди от 
накърняване на доброто му име. 

 
XI. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 
ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
Чл. 22. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна да уведоми 
писмено насрещната страна в 3 (три) – дневен срок, от настъпването на събитието, причинило 
невъзможността за точно изпълнение. 
Чл. 23. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да 
се позовава на непреодолима сила. 
Чл. 24. Страната засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с 
грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди. 
 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
Чл. 25. Недействителността на отделни разпоредби от този договор не засяга 
действителността на целия договор, в случаите, в които недействителните разпоредби са 
заменени от повелителните разпоредби на закона или когато може да се предположи, че 
договорът би бил сключен и без въпросните недействителни разпоредби. 
Чл. 26. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, 
регламентирани в ЗОП, по взаимно писмено съгласие на страните. 
Чл. 27. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 
ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА. Писмената форма ще се счита за спазена и при получаване на 
съобщение по факс или e-mail. 
Чл. 28. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 
този договор на трети страни, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП. В случай, че 
ПРОДАВАЧЪТ прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, 
КУПУВАЧЪТ има право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 
Чл. 29. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1.С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните; 
        2.по взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3.при други случаи, описани в Договора. 
Чл. 30. За целите на настоящия договор: 

(1) ПРОДАВАЧ е лицето, с което се сключва настоящия договор, както и неговите 
представители. 

(2) ПРИНОСИТЕЛ е всяко лице, на което КУПУВАЧА предостави за ползване 
съответната „карта за безналични плащания” издадена от „Петрол” АД и нейния ПИН код. В 
този случай, КУПУВАЧЪТ отговаря за действията на приносителя при използването на 


