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„РАЙОНЕН ЦЕНЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ” гр. Пловдив със
седалище в гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, Бул. "България" № 234Б, ЕИК 
000463742, представлявано от Д-р Соня Стефанова Джевизова -  Амалиева - Директор, наричано 
за краткост “Възложител”,

от една страна, и от друга страна

„ПЕТРОЛ“ АД със седалище и адрес на управление: община Ловеч, гр. Ловеч 5500, хотел 
„Ловеч“, ул. Търговска №12, ЕИК: 831496285, представлявано от Георги Иванов Татарски и 
Милко Константинов Димитров -  Изпълнителни директори, наричано за краткост 
“Изпълнител”, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Изпълнителят продава на Възложителя горива, наричани за краткост в Договора 
“стоките” в своите бензиностанции на територията на България, а Възложителят заплаща цената 
на стоките.

2. Възложителят закупува стоките в бензиностанциите на Изпълнителя при условията на 
отложено плащане и чрез използване на Карти за безнапично разплащане за регистрация и 
авторизация на покупките.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. Изпълнителят се задължава:
ЗЛ. Да продава на Възложителя стоките, които предлага в своите бензиностанции на 

територията на страната, в съответствие с условията на настоящия договор;
3.2. Да предостави на Възложителя Заявление за придобиване на правото на ползване на 

Карти за безнапично разплащане и да представлява Възложителя при издаването на Картите и 
при осъществяването на взаимоотношенията с Издателя, за което се смята упълномощен с 
подписването на настоящия договор от Възложителя;

3.3. Да предостави на Възложителя заявения брой Карти за безналично разплащане, 
заедно с техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което 
страните подписват приемо-предавателен протокол;

3.4. Да приема извършване на Транзакции от Възложителя с Карти за безнапично 
разплащане при условията на настоящия договор.

4. Изпълнителят блокира издадените Карти в следните случаи:
4.1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване;
4.2. При получаване на писмено известие от Възложителя, че издадена карта е открадната 

и/или загубена и/или повредена;
4.3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
4.4. При превишаване на посочените в Заявлението за придобиване право на ползване 

месечни лимити;
4.5. При забава за плащане на дължима по договора сума или неизпълнение на което и да е 

друго задължение.



5. В случаите по чл.4.2., Възложителят може да иска издаването на нова карта.
5.1. В случаите по чл. 4.3, Възложителят може да поиска от Изпълнителя деблокиране на 

картата и/или предоставяне на нов ПИН код;
5.2. В случаите по чл. 4.5. Възложителят може да поиска от Изпълнителя деблокиране на 

картата след заплащане на цялата дължима сума, ведно с дължимите неустойки и/или след 
изпълнение на съответното задължение.

6. Изпълнителят има право да получи цената на закупените стоки при условията на 
настоящия договор.

7. Възложителят се задължава:
7.1. Да заплаща цената на закупените стоки на Изпълнителя, съгласно условията на 

настоящия договор;
7.2. Да попълни, подпише и предаде на Изпълнителя Заявлението за придобиване на 

правото на ползване на Карти за безналично разплащане.
7.3. се задължава да пази в тайна своя ПИН и да изисква Оправомощените от него лица да 

съблюдават тайната на ПИН.
7.4. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми Изпълнителя по и-мейл, факс или 

телефон и най-късно до следващия ден да представи на Изпълнителя писмено известие за загуба. 
Възложителят носи отговорност и дължи заплащане на всички Транзакции, извършени с картата 
до момента на получаване на известието за загуба.

7.5. Да отговаря за действията на Оправомощените от него лица. При ползването на карта 
Fleet тези лица действат от името и за сметка на Възложителя, за което се смятат за 
упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея.

8. Възложителят има право да закупува стоките при реда и условията, определени с този 
договор.

III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

9. Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към момента на 
зареждането в бензиностанциите на Изпълнителя, намалени с договорената отстъпка.

9.1. Текуща актуализация на цените на горивата се извършва от Изпълнителя в 
съответствие с пазарните условия и/или при промяна на цените от основния производител на 
горива на територията на страната.

9.2. Изпълнителят предоставя на Възложителя търговска отстъпка в размер на 1 % процент 
от стойността на всяка транзакция.

9.3. За всички извършени Транзакции и дължими такси Изпълнителят издава данъчна 
фактура и детайлна справка за извършените през съответния период Транзакции както следва:

Период на фактуриране: един път месечно.
9.4. Възложителят заплаща стойността на издадените фактури до 31 /тридесет и един/ дни 

от датата на издаването им, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Изпълнителя:
IB AN: BG29IORT80481000110000
BIC: IORTBGSF
БАНКА: ИНВЕСТБАНК АД

10. При неплащане на дължимите суми в срока, по т. 9.4., Възложителят дължи на 
Изпълнителя неустойка за забава в размер на основния лихвен процент, обявен от БНБ, плюс 10 
/десет/ пункта надбавка, която неустойка се начислява върху просрочената сума до 
окончателното й изплащане от Възложителя.

11. Възложителят може да получава безплатно текуща информация за всички извършени 
Транзакции чрез Интернет-страницата на Издателя .



IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

12. Настоящият договор има действие за срок от 12 /дванадесет/ месеца, считано от 
01.01.2015 г. до 31.12.2015 година.

12.1. Срокът по т. 12 може да бъде продължен до финализиране на процедура по ЗОП и 
подписване на договор с нов доставчик.

13. Изпълнителят има право да прекрати настоящия договор едностранно без 
предизвестие, ако Възложителят не изпълнява задълженията си по настоящия Договор, както и да 
блокира Картите за безналично разплащане.

13.1. Прекратяването на този договор не освобождава Възложителя от изпълнението на 
всички финансови задължения, възникнали преди прекратяването му.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
14. Всички изменения и допълнения в настоящия договор се извършват в писмена форма.
15. В случай, че някои от клаузите на този договор бъдат отменени или обявени за 

невалидни, това не води до отменяне на задълженията на страните по този договор като цяло.
16. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна, се 

считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и в случай, че има 
промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила в 
писмен вид другата страна за промяната.

17. Всички възникнали спорове при изпълнението на настоящия договор се решават по 
пътя на взаимното споразумение, а когато това е невъзможно - съгласно действащото 
законодателство в Република България от компетентния съд.

18. За изпълнение на поетите с настоящия Договор задължения, страните определят 
следните свои представители за контакт:

За Изпълнителя: За Възложителя:

Име: Камелия Цветкова 
Тел: 0887 669 211 
Факс: 02 9690 352 
Е-мейл: kamelia.tsvetko'1

Настоя: 
от страните

Име: Д-р Соня Джевизова - Амалиева 
Тел: 032 904 401 
Факс: 032 904 400 
Е-мейл: rcth pl@abv.bg

звор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
а-----------------------

@petrol.bg

mailto:pl@abv.bg

