
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ЗА СТАНДАРТИЗИРАНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ ЗА ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ 

 

 

I. ИЗИСКВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ: 

На основание чл. 231, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 109, 

ал. 1 от ППЗОП, се предлага в техническите спецификации при поръчките за 

доставка на течни горива за отопление възложителите да посочват конкретния 

вид гориво за отопление, включително и чрез обозначаването му със 

съответния код по комбинираната номенклатура по смисъла на чл. 4, т. 5 и чл. 

13, ал. 1, т. от Закона за акцизите и данъчните складове. 

 

 

II. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КЛАУЗИ ПО ДОГОВОР С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ“ 

На основание чл. 231, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и чл. 109, 

ал. 1 от ППЗОП се предлага приемане на стандартизирани клаузи, които да се 

включват договорите за доставка на течни горива за отопление.  

Предлагат се следните стандартизирани клаузи: 

 

Чл. [1] (1) Всяка отделна доставка на гориво задължително се съпровожда 

от следните документи, които да бъдат предадени на Възложителя или на 

упълномощени от него лица, приемащи доставките и намиращи се в 

обекта/мястото на доставка: 

а) данъчни и акцизни документи съгласно чл. 7 от Закона за 

счетоводството и чл. 

84 от Закона за акцизите и данъчните складове; 

б) декларация за съответствие с изискванията за качество за всяка 

партида, съгл. чл. 8, ал. 5 от Закона за чистотата на атмосферният въздух; 

в) товарителница; 

г) експедиционна бележка/ експедиционен лист; 

д) приемо-предавателен протокол за удостоверяване на извършената 

доставка; 

е) копие от удостоверението за вписване в регистъра на лицата, 

осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен 

произход, съгласно чл. 25, ал. 2 на Наредба № РД-04-2 (Обн. ДВ. бр.58 от 23 

Юли 2019 г.) за регистрация на лицето, осъществяващо дейности по чл. 2, ал. 1, 

т. 4 съгласно Закона за административното регулиране на икономическите 

дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, удостоверяващо че 

превозното средство е с монтирани средства за измерване, отговарящи на 



изискванията на Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

(2) Приемо-предавателния протокол за удостоверяване на извършената 

доставка задължително съдържа следните реквизити: 

а) дата и час на предаване/приемане; 

б) място на доставка; 

в) име на упълномощеното лице на Изпълнителя; 

г) име на упълномощеното лице на Възложителя; 

д) количество на доставеното и прието гориво (цифром и словом) 

измерено по показанията на разходомера; 

е) регистрационен номер на автоцистерната с която е осъществена 

доставката; 

ж) опис на приетите документи съпровождащи доставката. 

Чл. [2] Средствата за измерване, използвани при автоцистерните, с които 

се доставя горивото, трябва да са преминали последваща проверка в Български 

институт по метрология, удостоверена със знак за последваща проверка - 

холограмен стикер в срок на валидност. В случаите когато средствата за 

измерване са с оценено съответствие, първата последваща проверка следва да 

се извърши след изтичане на един период на валидност на последващата 

проверка, считано от годината на нанасяне на маркировката за съответствие СЕ 

и допълнителната метрологична маркировка. 

Чл. [З] (1) При всяка отделна доставка на гориво, преди разтоварване на 

горивото, се взимат три контролни проби, две от които се съхраняват от 

Възложителя и една при Изпълнителя. 

(2) Контролните проби се взимат и съхраняват в три метални контейнера 

от 1 литър с пластмасово гърло и възможност за пломбиране. 

(3) Пробите се вземат в момента на доставката по следната процедура в 

присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя: 

а) от пистолета/щуцера на автоцистерната се източват в чист съд, 

осигурен от Изпълнителя, 3 три литра от горивото, което се доставя; 

б) количеството по буква „а” се разпределя в металните контейнери, 

които се запълват на около 85 % от обема си, а остатъкът се връща за 

потребление; 

в) контейнерите се етикетират, като се посочва вида на течното гориво, 

номерират и датират, след което се пломбират със контролни пломби на 

изпълнителя и възложителя. 

(4) Взимането на контролни проби се описва в протокол, разписан от 

двете страни, удостоверяващ пломбирането на контейнерите и съдържащ 

датата на контролната проба, номера на пробата, номера на пломбата, както и 

вида гориво, съгласно придружаващата ги Декларация за съответствие. 

(5) Два контейнера с контролна проба се оставят за съхранение при 

Възложителя до следваща доставка, но не по-малко от 30 дни, след което могат 

да се върнат за потребление. 



(6) Третият контейнер с контролна проба остава за съхранение при 

Изпълнителя.  

(7) В случай на проверка от компетентен орган или съмнения за 

качеството на горивото Възложителя изпраща единия контейнер с контролна 

проба за анализ в акредитирана лаборатория. Ако анализът покаже 

несъответствие с изискванията за качество, Възложителят уведомява 

Изпълнителя и изпраща другият контейнер за анализ в стационарната 

акредитираната лаборатория на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор, ГД „Контрол на качеството на течните горива“. ДАМТН 

извършва изпитване и въз основа на получените резултати в издадените 

протоколи от изпитване се изготвят експертизи за съответствие с изискванията 

за качество. 

(8) След като бъде уведомен за евентуално несъответствие 

Изпълнителят може да изпрати и своя контейнер с контролна проба за анализ в 

акредитираната лаборатория на ДАМТН. 

(9) Анализът по ал. 7 и 8 се извършва за сметка на Изпълнителя, като 

стойността му се удържа от дължимите от Възложителя суми по договора. 

(10) Резултатът от анализа по ал. 7 и ал. 8 ще се счита за обвързващ за 

страните по договора. 

Чл. [4] (1) Анализите по чл. 3, ал. 7 и 8 се извършват с изследване на 

доставеното гориво с отчитане на показатели за качество по ал. 2, 3 и 4. 

(2) За газьол за промишлени и комунални цели се изследват: 

а) фракционен състав: 

- 10 % (V/V) дестилирали до  

- 75 % (V/V) дестилирали до 

б) пламна температура в затворен тигел 

в) сяра 

г) вода. 

(3) За горива котелни се изследват: 

а) условен вискозитет по Енглер 

б) сяра 

в) вода и утайки 

г) пламна температура в затворен тигел. 

(4) За тежки горива се изследват: 

а) сяра 

б) пламна температура в отворен тигел 

в) вода и утайки. 

 

Чл. [5] (1) Ако от анализа по чл. [3], ал. 7 и 8 се установи несъответствие 

между вида на доставеното гориво и горивото, заявено в условията на 

обществената поръчка и/или несъответствие на доставеното гориво с 

изискванията за качество съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух 

и подзаконовите актове по прилагането му, Възложителят изпраща искане за 

рекламация до Изпълнителя, с приложено копие от резултата от анализа. 



(2) В срок от 2 календарни дни от получаване на искането за рекламация 

Изпълнителят за своя сметка подменя доставеното гориво с такова, отговарящо 

на условията на поръчката и на изискванията за качество съгласно Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове по прилагането му. 

(3) При подмяната по ал. 2 се прилагат документите по чл. [1], ал. 1 и се 

изпълнява процедурата по чл. [3]. 

 

Чл. [6] Ако от анализа по чл. [3], ал. 7 и 8 или по чл. [5], ал. 3 при подмяна 

на горивото, се установи несъответствие между доставеното гориво и горивото, 

заявено в условията на обществената поръчка и/или несъответствие на 

доставеното гориво с изискванията за качество съгласно Закона за чистотата на 

атмосферния въздух и подзаконовите актове по прилагането му, Възложителят 

изпраща уведомление до Националната агенция за приходите и до Агенция 

„Митници“, с приложено копие от резултата от анализа. 

Чл. [7] (1) При забава на Изпълнителя при изпълнение на задължението 

му по чл. 5, ал. 2 същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на [] % 

([словом] на сто) от стойността на доставката за всеки ден забава. 

(2) При отказ на Изпълнителя да изпълни задължението си по чл. 5, ал. 2 

или при установяване на несъответствия при анализа по чл. 5, ал. 3 при подмяна 

на горивото, Възложителят прекратява едностранно договора, като усвоява 

сумата на предоставената гаранция за изпълнение. 

(3) При неизпълнение на чл. 1, ал. 1 и/или чл. 2 Изпълнителят заплаща 

на Възложителя неустойка в размер на [] % ([словом] на сто) от стойността на 

доставката за всеки отделен случай. 

Забележки:  

1. Предназначението на представените по-долу клаузи е да подпомогнат 

възложителите на обществени поръчки при изготвянето на проекти на 

договори за възлагане на обществени поръчки с предмет доставка на течни 

горива за отопление. 

2. Специализираните клаузи са в допълнение към клаузите, включени в договор 

за възлагане на обществена поръчка за доставка на течни горива за отопление 

и следва да бъдат добавяни в конкретните проекти на договори за обществени 

поръчки.  

 

 


