
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 

№С.ПОР-.5 ..1 .::<�. tJ.3,. А.д:? -f .... г.�

За възлаrане на централизирана обществена поръчка с предмет: 
,Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, сл,азочни 

материали за автомобили и автокозметика за органите на изпълнителната власт", 
обособена позиция 1 "Доставка на автомобилно rориво чрез карти за безналично 

плащане" 

Днес, rJ.l.:.f..-?.:.fl.flr!..( г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: Република България , гр. София 1040, ул.
"Г. С. Раковски" № 102, ЕИК 000695406, представля вано от Кирил Ананиев - министър на 
финансите и Централен орган за покупки, наричано по-долу ЦОП, от една страна,

и 

1. ,,ОМВ БЪЛГ АРИЯ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1784, р-н
Младост, бул. ,,Цариградско шосе" № 90, ет. 20, ЕИК 12175 9222, представлявано от Дечебал
Сорин Тудор - управител и Елинка Узунова - прокурист, с предложена отстъпка в размер на
4,30 %;

2. ,,ПЕТРОЛ'' АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. ,, Търновска·· 
№ 12, ЕИК 831496285, представля вано от Милко Димитров и Георги Татарски - изпълнителни
директори, с предложена отстъпка в размер на 4 ,10 %;

3. ,,ШЕЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, бул.
"Ситняково'' № 48, Серди ка офиси, ет. 8, ЕИК: 831 915840, представлявано от Камелия Петкова
- изпълнителен директор и Недко Колев - търговски директор, с предложена отстъпка в размер
на4,10%;

4. ,,ЛУКОЙЛ-БЪЛГ АРИЯ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303,
р-н Възраждане, бул. ,,Тодор Александров" № 42, ЕИК: 121699202, представля вано от Андрей
Матюхов - управител, с предложена отстъпка в размер на 4,00 %.

наричани по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛИ", от друга страна, въз основа на проведена електронна
открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на централизирана 
обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт по чл. 4, ал. 1 от 
Постановление № 385/2015, с предмет: ,,Доставка на автомобилно гориво чрез карти за 
безналично плащане" и Решение № РМФ - 69 от 17.12.2020 год. на ЦОП за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, се сключи настоящото рамково споразумение. 

Страните се споразумяха за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. ( 1) ЦОП възлага, а всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ приема да доставя автомобилни 
горива: дизелово гориво, бензин А95Н и бензин А98Н/ А 100/, газ пропан-бутан, наричани за 
краткост "rорива" чрез картова система за зареждане при условията на безналично плащане, за 
нуждите на възложителите по чл 4, ал. 1 на ПМС 385/2015 r., съrласно условията на това 
рамково слоразумение, техническата спецификация на ЦОП (Приложение № 1 - електронно в 
ЦАИС ЕОП), техническите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (Приложение No 2 -
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електронно в ЦАИС ЕОП), ценовите предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ (Приложение № 3 
- електронно в ЦАИС ЕОП), както и Списъка на търrовските обекти (бензиностанциите) на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на страната (Приложение № 4 - в ЦАИС ЕОП), които са
неразделна част от рамковото споразумение, ведно с разясненията по документацията.

(2) Настоящото рамково споразумение е споразумение, при което не са определени
всички условия, съгласно чл. 82, ал. 3 от ЗОП. 

Чл. 2. Видовете горива се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ в изпращаните от тях покани при 
провеждането на процедурите по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за сключване на договори въз 
основа на настоящото рамково споразумение. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ
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Чл. 3. ( 1) Прогнозната стойност на рамковото споразумение е 90 ООО ООО (деветдесет милиона) 
лева без Д.ДС ( вписва се прогнозната стойност на поръчката).

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ по рамковото споразумение се задължават в офертите си,
представени в процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, да предлагат търговски отстъпки, същите 
или по-високи от отстъпките в настоящото рам�ово споразумение, но не по-ниски от тях. 

(3) Въз основа на рамковото споразумение ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ сключват договор на
стойност, съобразена с техните нужди и в рамките на бюджетните им лимити. 

(4) Размеры, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, сключен
въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане във всеки 
индивидуален договор, изrотвен по образец - Приложение № 5. 

111. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 4. ( 1) Настоящото рамково споразумение влиза в сила от датата неговото сключване и е със 
срок за извършване на доставките 24 месеца. 

(2) Срокът на договорите, сключени въз основа на рамковото споразумение се определя
в индивидуалните договори, сключвани от всеки възложител, при спазване на ограниченията 
на чл. 113, ал. 3 от ЗОП. 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 5. ( 1) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП срокът на действие на рамковото споразумение 
може да бъде удължен: 

1. с не повече от 9 месеца, коrато максималната му стойност не е достигната в
първоначално определения срок на неrовото действие. 

2. с не повече от 6 месеца, в случай, че до изтичане на срока на настоящото рамково
споразумение, не е възможно сключването на ново рамково споразумение от ЦОП, поради 
обжалване на процедурата за възлагане на централизираната обществена поръчка, продължило 
повече от 6 месеца. 

(2) На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, стойността на рамковото споразумение може
да бъде увеличена с до 15%, ако е палице поне едно от следните обстоятелства: 

1. в случай, че до изтичане на срока на настоящото рамково споразумение, не е възможно
сключването на ново рамково споразумение от ЦОП, поради обжалване на процедурата за 
възлаrане на централизираната обществена поръчка, продължило повече от 6 месеца; 

2. в случай, че общата сума на сключените договори и стартираните вътрешни
конкурентни избори по чл. 82, ал. 3 от ЗОП надхвърля с над 10% общия размер на направените 
пред ЦОП заявки. ( 

\. 



V. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЪЗ ОСНОВА НА
РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, БЕЗ СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ 

Чл. 6. ( 1) Договор въз основа на рамковото споразумение може да бъде сключван от всяко от 
лицата по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 385/2015 r. 

(2) Сключването на договори се извършва чрез вътрешен конкурентен избор (ВКИ) по
реда на чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, наричан за краткост "мини-процедура", чрез уеб- базираната 
система ЦАИС ЕОП. 

(3) В мини-процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя критерии

за подбор. 

Чл. 7. (1) В съответствие с чл. 82, ал. 4 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ отправят писмена покана, 
по образец - Приложение № 6 на РС до всички ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото споразумение 
за всеки договор, който възнамеряват да сключат. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ по рамковото споразумение участват със същия ЕЕДОП, който
са подали при централизираната открита процедура и не подават нов, освен ако не е настъпила 
съществена промяна в обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП при откритата централизирана 
процедура. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква деклариране на отсъствие на обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 7 от ЗОП в провежданата от него мини-процедура. 

(3) При провеждането на ВКИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

• Изготвя покана по образец - Приложение № 6;

• Изготвя образец за техническо предложен11е на мини-процедурата, като използва
образец № 6.1.а. - Приложение № 6. 

• Създава образец на ценово предложение в мини-процедурата като коп11ра
образеца на ценово предложение от централизираната процедура, без да променя описанието 
на rоривата или да добавя нови такива в образеца на ценово предложение. 

( 4) В образеца на ценово предложение в ЦАИС ЕОП за процедурата по чл. 82, ал. 3 и 4
от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заложи служебна цена от 100 /сто/ лв., посредством 
която ще се извърши автоматичното класиране на офертите. По този начин ЦАИС ЕОП ще 
класира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предложил най-ниска цена ( съответстваща на най-в11соката 
отстъпка) на първо място, на база финансовата оферта, получена от служебната цена, 
намалена с предложената отстъпка. 

(5) На основание чл. 82, ал. 4, т. 4 от ЗОП ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ назначава комисия за
разrлеждането и класирането на офертите по критерий "най-ниска цена" и при спазване 
разпоредбите на чл. 72 от ЗОП. 

( 6) Комисията разrлежда офертите, извършва техническа оценка, като преценява
съответствието на офертите с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в поканата. 
Оценката и класирането се документират в протокол, който се подписва от всички членове на 
комисията. 

(7) В мини-процедурата по чл. 82, ал. 3 от ЗОП ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ нямат право да
предлаrат отстъпка, която е по-ниска от доrоворената по рамковото споразумение, нито 
липсваща/нулева или отрицателна стойност. В тези случаи участникът ще бъде отстранен от 
ВЫЛО ЖИТЕЛЯ. 

(8) Класирането на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се извършва във възходящ ред, като на първо
място се класира участникът, предложил най-ниска "цена", която се определя, чрез заложената 
служебна цена от 100 лв., намалена със съответната търrовска отстъпка. За целите на оценката 
за "цена" на участника се счита "цената", получена при намаляване на служебната цена от 100 
лв. с предложеното число от участника, съответстващо на процента отстъпка от официално 
обявената цена за литър rориво в търrовските обекти към момента на закупуването. Получената 
в резултат на пресмятането "цена" служи за целите на оценката и автоматичното класиране на 
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офертите, като по този начин участникът, предложил най-висока отстъпка, ще има най-ниска 
,,цена'' и ще бъде класиран на първо място. 

Комисията провежда публично жребий (извън ЦАИС ЕОП) за определяне на 
изпълнител, в случай, че са класирани на първо място две или повече оферти с еднакви цени. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира за ИЗПЪЛНИТЕЛ на договора класираният на първо място 
участник. 

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са длъжни да подават оферта в ЦАИС ЕОП в отговор на всяка
покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неподаване на оферта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ЦОП

неустойка съrласно клаузите на рамковото споразумение. 

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОР, СКЛЮЧВАН ВЫ ОСНОВА НА

РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, СЪС СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. ( 1 ). При провеждането на вътрешния конкурентен избор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
включи специфично изискване за териториално покритие. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има специфични 
териториални изисквания коrато търrовските обекти само на един рамков изпълнител не са в 
състояние да задоволят неrовите потребности, както и тези на териториалните му 
подразделения. 

(2) Клаузите на чл. 6, чл. 7, ал. 2 и ал. 4 - ал. 8 се прилаrат за провеждане на ВКИ по
настоящия раздел VI. 

(3) При провеждането на ВКИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:

• Изrотвя по кана по образец - Приложение №. 7.
• Изrотвя образец на техническо предложение на мини-процедурата, като

1вползва образец № 6.1.а.а. - Приложение № 7. 
• Прилаrа към поканата Списък с населените места, за които да се доставят rорива,

като за всяко от населените места посочва приблизителна прогнозна стойност на

доставката за периода на изпълнение на договора. 

• Включва в поканата изрично указание рамковите изпълнители - участници в мини
процедурата, задължително да отбележат в кои от посочените в Списъка населени места 
разполаrат с търговски обект(и) - в съответствие с образеца; 

• Няма право да включва в Списъка населени места, в които нито един от рамковите
изпълнители не разполаrа с обект и ( съгласно приложените от тях списъци на търrовските 
обекти - Приложение № 4). 

Сп11съкът с населените места, приложен от възложителя в поканата, може да включва само
населен11 места, в които попе един от изпълнителите по РС има търrовски обекти. 

• Създава образец на ценово предложение на мини-процедурата, като копира
образеца на ценово предложение от централизираната процедура, без да променя описанието 
на rоривата или да добавя нови такива в своето ценово предложение. 

( 4) ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ представят техническо предложение в мини-процедурата, като
попълват приложения в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Списък с населените места, като 
отбелязват в него тези от тях, в които разполагат с търговски обект(и). 

(5) При преrлед и класиране на офертите, оценителната комисия извършва техническа
оценка (вкл. преглед на списъците) на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, като: 

• за населените места, в които повече от един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има търговски
обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договор с този, който е предложил най-ниска цена, която 
се определя по реда на чл. 7, ал. 8; 

• за населените места, в които само един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има търговски
обект, договор за тези населени места се сключва със съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ;

че не 1 • ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ нямат право да отстраняват ИЗПЪЛНИТЕЛ за това, 
разполага с търговски обект в някое/някои от населените места от Списъка. 



( 6) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛ няма тьрговски обекти в никое от населените места от
Списъка, приложен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поканата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е длъжен да
подава оферта в ЦАИС ЕОП в отговор на поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай при
неподаване на оферта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи на ЦОП неустойка. 

(7) При наличие на специфични изисквания за териториално покритие ВКИ завършва
със сключването на повече от един договор, поради което класирането на офертите се извършва
извън ЦАИС ЕОП. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦОП

Чл. 9. ЦОП има право да извършва проверки на документите на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ,

свързани с изпълнението на настоящото рамково споразумение, а по изключение, и на
сключваните въз основа на него договори, с оглед осиrуряване на спазване на условията на
рамковото споразумение. 
Чл. 10. ЦОП се задължава да осигури на всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ със съдействието
на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ информацията, необходима за качественото извършване на доставките
по чл. 1. 
Чл. 11. ЦОП определя директора на дирекция "Централизирано възлаrане и обществени
поръчки" в Министерството на финансите да упражнява контрол по изпълнението на
настоящото рамково споразумение съгласно Постановление № 385/ 2015 r. 
Чл. 12. Правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ се уреждат във всеки договор,
сключван въз основа на настоящото рамково споразумение. 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ има право да изисква от ЦОП и
ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ информацията, необходима за качественото му извършване на
доставките по чл. 1.
Чл. 14. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ се задължава за срока на действие на рамковото
споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа на рамковото
споразумение договори: 

1. Да осигурява ГОРИВА ТА с качеството и техническите показатели, отrоварящи на
изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните rорива, условията, реда и
начина за техния контрол, изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници,
Закона за чистотата на атмосферния въздух, както и на всички друrи приложими изисквания на
действащата нормативна база в България, съгласно Техническото му предложение, неразделна
част от настоящото рамково споразумение; 

2. Да продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ по договорите, сключени въз основа на това
споразумение, ГОРИВА ТА, които предлага в своите бензиностанции на територията на
страната, посочени в представения в офертата от него списък; 

3. Да извърши доставките качествено, в срока, съобразно условията, предвидени в
конкретния договор, сключен въз основа на това рамково споразумение и съгласно неговото
Техническо предложение, което е неразделна част от настоящото споразумение; 

4. Да подава оферта в отговор на всяка писмена покана за сключване на договор за
доставка, с изключение на случаите по чл. 8, ал. 6, отправена до него от всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

като предлаrаната в офертата му тьрговска отстьпка не може да бъде по-малка от договорената
в настоящото рамково споразумение; 

5. Да спазва всички условия, посочени в техническата спецификация, техническото и /
ценовото си предложение по сключеното рамково споразумение, които представлява;:; .
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неразделна част от него; 
6. При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото рамково споразумение, последният уведомява ЦОП в срок 
до 7 (седем) календарни дни след настъпването на тези обстоятелства. 

Чл. 15. Всеки един от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ носи отrоворност за точното и законосъобразното 
изпълнение на извършваните от него доставки. 

IX. УВЕДОМЛЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЛИЦА ЗА КОПТ АКТ

Чл. 16. ( 1) Адресите за уведомления на страните и лицата за контакт са както следва: 
Официална кореспонденция и уведомления във връзка с изпълнението на рамковото 
споразумение се изпраща до: 

Росица Велкова-Желева - зам.-министър и оправомощен възложител, Министерство на 
финансите; 
При възникнали въпроси при изпълнението на рамковото споразумение, лица за контакт от 
страна ЦОП: 

1. Иванина Белева, директор на дирекция "Централизирано възлаrане и обществени
поръчки", Министерство на финансите, тел.: 02/9859 2772; e-mail: cfcu@minfin.bg;
/име, длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес/;

2. Милена Дончева, началник на отдел Рамкови споразумения, дирекция "Централизирано
възлаrане и обществени поръчки", Министерство на финансите, тел.: 02/9859 2780, e
mail: m.doncheva@minfin.bg.
/име, длъжност, телефон, факс, електронна поща, адрес/.

Лица за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ: 

>- ,,ОМВ БЪЛГ АРИЯ" ООД: 

1. Данаил Георгиев - Мениджър картов отдел, GSM: 0887 519 771, електронна поща:
daiшil.2corgic\.·@om,,.com, адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. ,,Цариrрадско шосе" № 90, ет.
20; 

2. Десислава Йонкова - Специалист управление ключови клиенти, тел.: +359 2 932 97 28,
GSM: + 359 889 569 936, електронна поща: desislava.Yonkova@om,'.coш, адрес: гр.
София, п.к. 1784, бул. ,,Цариrрадско шосе·· № 90, ет. 20;

3. Нина Митева - Специалист управление ключови клиенти, тел.: +359 2 932 97 28, GSM:
+ 359 889 429 548, електронна поща: ni11a.111ite\'a1a)omv.co111, адрес: гр. София, п.к. 1784,
бул. ,,Цариградско шосе" № 90, ет. 20;

4. Николета Кръстева-Силвестрова- Специалист управление ключови клиенти, тел.: +359
2 932 97 41, GSM: + 359 888 209 928, адрес: гр. София, п.к. 1784, бул. ,,Цариrрадско шосе"
№ 90, ет. 20;

;.. ,,ПЕТРОЛ'' АД: 

1. Катерина Кацева - Юрист - специалист ЗОП и борсови сделки, Дирекция "Търговия и
маркетинг·-, ,,Петрол" АД, бул. "Черни връх" 43, София 1407, Бълrария, GSM: 0886
996 006, Тел.: +359 2 9690 110, e-mail: kateriпa.katse,,.a@.petrol.bg;
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2. Златина Юрукова-Цанкова - Експерт ЗОП и борсови сделки, Дирекция .. Търrовия и
маркетинг", ,,Петрол" АД, бул. "Черни връх" 43, София 1407, България, GSM: 0887
669 135, Тел.: +359 2 9690 135, e-mail: zlatina.tsanko\·a@.petrol.bg.

, ,,ШЕЛ БЪЛГ АРИЯ'' ЕАД: 

1. Иван Иванов - Маркетинг специалист, GSM: +359 889 172 121, електронна поща:
i.iva11ovш!shcll.com, адрес: rp. София, п.к. 1505, бул. ,,Ситняково•· № 48, Сердика офиси,
ет.8; 

, ,,ЛУКОЙЛ-БЪЛГ АРИЯ" ЕООД: 

1. Любомир Андонов, експерт, търrовия, отдел "Организиране на продажбите на едро на
нефтени и rазопродукти", дирекция ,Доставки и продажби на едро"; адрес: гр. София
п.к. 1303, бул. ,,Тодор Александров" № 42; телефон : 02 9174 184; факс 02 9622 228; ел.
поща: a11do110\''(('lttkoil.hµ..

(2) Всички уведомления, направени между страните по рамковото споразумение, следва
да са на български език, в писмена форма. 

Х. Г АРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 17. При сключването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, 
съответният ИЗПЪЛНИТЕЛ представя гаранция за изпълнение на договора в размер до 5 % от 
стойността му, съгласно условията на договора. 

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 18. По отношение на неизпълнение, дължащо се на непреодолима сила или на непредвидени 
обстоятелства се прилаrат разпоредбите на чл. 306 от Търrовския закон 

XII. САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 19. (1) За неподаване на оферта в отговор на покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, за всеки конкретен случай, дължат на ЦОП неустойка в размер на 5% от 
проrнозната стойност на поръчката, посочена в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При наличие на специфично изискване за териториално покритие в поканата, за
неподаване на оферта в отговор на покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 5% от проrнозната стойност на поръчката само за населените места от 
списъка, в които разполага с търrовски обекти/ бензиностанции/. 

(3) В случаите, в които определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата по чл. 82, ал. 3
от ЗОП откаже да сключи договор, за всеки отказ, същият дължи на ЦОП неустойка в размер 
на 5% от прогнозната стойност на поръчката. 

(4) При наличие на специфично изискване за териториално покритие в поканата, при
отказ за сключване на доrовор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5% от 
проrнозната стойност на поръчката за населените места от списъка, в които разполаrа с 
тьрговски обекти/бензиностанции. 

(5) Общата сума на неустойките по алинеи 1 и 3, респективно 2 и 4, налагани от ЦОП
на един изпълнител за целия срок на рамковото споразумение, не може да надвишава 1 О на сто 
от стойността на рамковото споразумение. 



XIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 20. ( 1) Всяко неспазване или неизпълнение на клаузите на това рамково споразумение и на 
сключените въз основа на него договори ще бъде третирано от ЦОП като неизпълнение, което 
може да послужи като основание за прекратяване на рамковото споразумение със съответния 
изпълнител. 

(2) Неизпълнение е и всяко действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛ, което води
до нарушаване или оrраничаване на конкуренцията във вътрешния конкурентен избор, в това 
число непредставяне на изискан документ, подаване на неподходяща оферта или на оферта, 
която не отговаря на изискванията на ЦОП или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а също и отказ да бъде 
сключен договор. 

Чл. 21. (1) ЦОП има право да прекрати едностранно настоящото рамково споразумение със 
съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ при системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
задълженията по рамковото споразумение или на сключените въз основа на него договори, с 
четиринадесетдневно писмено предизвестие. Под "системно" се разбират три и повече пъти. 

(2) ЦОП може да прекрати настоящото рамково споразумение с едномесечно писмено
предизвестие, коrато установи, че няма икономическа изrода от него.· 

(3) ЦОП прекратява настоящото рамково споразумение без предизвестие в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по каквато и да е причина бъде лишен от правото да упражнява дейноспа 
си съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, както и при 
прекратяване на дейноспа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ЦОП прекратява настоящото рамково споразумение със съответния
ИЗПЪЛНИТЕЛ при установен конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено 
уведомление от ЦОП до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) ЦОП може да прекрати настоящото рамково споразумение и при достиrане на
неrовата максимална стойност. 

( 6) При прекратяване на рамковото споразумение при условията на този член,
сключените до момента на прекратяването договори запазват действието си, с изключение на 
прекратяването по ал. 3. 

Чл. 22. При прекратяване на рамковото споразумение по настоящия раздел, ЦОП не дължи 
неустойки, лихви, пропуснати ползи или друrи обезщетения на коrото и да било от 
ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. 

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на 
настоящото рамково споразумение с преrовори, а при непостигане на съrласие спорът ще се 
отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република Бълrария по реда на 
Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 24. За неуредените в настоящото рамково споразумение въпроси се прилаrат разпоредбите 
на действащото българско законодателство. 

Чл. 25. Настоящото рамково споразумение се подписа в 6 (шест) еднообразни екземпляра - два 
за ЦОП и по един за всеки от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. 

Неразделна част от настоящото рамково споразумение са: 

l. Техническа спецификация на ЦОП и разяснения по документацията за участие (Приложение
№ 1 - електронно в ЦАИС ЕОП)�

2. Технически предложения и кореспонденция с участниците, определени за ИЗПЪЛНИТЕЛИ
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по време на оценката на офертите (Приложение № 2 - електронно в ЦАИС ЕОП); 
3. Ценови предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ и кореспонденция с участниците, определени
за ИЗПЪЛНИТЕЛИ по време на оценката на офертите (Приложение № 3 - електронно в ЦАИС

ЕОП);

4. Списък на търговските обекти (бензиностанциите) на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на територията
на страната - (Приложение № 4 - електронно в ЦАИС ЕОП);

5. Образец № 7.а. Проект на договор (Приложение № 5 - електронно в ЦАИС ЕОП);

6. Образец № 6.а. на покана по Раздел V, ведно с Образец № 6.1.а. на техническо предложение
към поканата (Приложение № 6 - електронно в ЦАИС ЕОП);

7. Образец № 6.а.а. на покана по Раздел VI, ведно с Образец № 6.1.а.а. на техническо
предложение към поканата (Приложение № 7 - електронно в ЦАИС ЕОП).
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