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         Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

  

1. Видовете горива и прогнозни количества за определения период на 

доставка за нуждите на КОНПИ: 
 

  

Вид Прогнозно количество 

Дизелово гориво 26 000 

Безоловен бензин А-95Н 22 000 

Безоловен бензин А-98Н 9 000 

 

 

2. Качество на предлаганите горива 

 2.1. Доставяните дизелови горива трябва да отговарят на изискванията за качество 

съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на 

течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС № 156 от 

15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 

от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., 

бр. 40 от 16.05.2006г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 

21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., бр. 36 от 

10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 28.12.2012 г., в 

сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г..), както и на 

всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.  

2.2. Доставяните  автомобилни бензини трябва да отговарят на изискванията за 

качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (Приета с ПМС 

№ 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., 

бр. 69 от 23.08.2005 г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 

1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 

г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г.,в сила от 24.11.2009 г., изм. и доп., 

бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., бр. 55 от 20.07.2012 г., изм.,бр. 103 от 

28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 

г..), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в 

България 

Участникът трябва да декларира че ще може да представи документи, че предлаганите от 

него бензин и дизелово гориво отговарят на изискванията на посочените нормативни 

актове. 

3. Срок на договора: 

Прогнозния срок на действие на договора за „Доставка на автомобилно гориво чрез 

карти за безналично плащане“ е от 01.07.2017г. до 31.01.2019г. 
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4. Изискване за териториално покритие на населени места с търговски обекти: 

Зареждането с горива ще се извършва в търговските обекти на изпълнителя, 

разположени на територията на Република България, подробно описани в Списък на 

търговските  обекти  (бензиностанции) на участниците (съгласно списък към Рамково 

споразумение № СПОР-48/30.12.2016г.), даващи възможност за зареждане чрез карти за 

безналично плащане. 

 

5. Фактуриране: 

Издаването на оригинална фактура на хартиен носител за изтеклия календарен месец 

ще се извършва до 3-то число (първия работен ден) на месеца, следващ отчетния. 

Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за 

заредените горива: 

1) номер на електронна карта; 

2) регистрационен номер на МПС; 

3) дата и час на зареждане; 

4) бензиностанция (номер и адрес); 

5) количество и вид на зареденото гориво; 

6) стойност н договорения процент отстъпка; 

7) стойност на зареденото гориво, коригирана с договорения процент отстъпка. 

 

6. Период на фактуриране: 

Веднъж месечно, обхващащ периода 1-30/31 число на предходния месец. 

 

7. Лице за контакти за изпълнението на договора: Светлин Младенов, главен 

специалист, телефон: 02/9234201  


