
 

ПОРЪЧКА-СПЕСИФИКАЦИЯ № І-2020-2021  от дата 09.12.2019г 

към договор за борсово представителство № 75 от 09.12.2019г 

 

1. Вид на поръчката: покупка. 

2. Наименование на стоката: „Доставка за срок от две години (01.01.2020г – 31.12.2021г) 

чрез Стокова борса на горива за МПС (бензин, диз. гориво , автогаз-пропан бутан) ,  газьол за 

отопление,  смазочни масла и препарати,  моторни ,  масла за хидравлични системи и за други 

цели, масла за зъбни предавки ,  спирачни течности ,  греси и смазочни препарати , чрез 

карти за безналично плащане за служебните МПС на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП Шумен Централно управление и неговите териториални поделения, 

обособени в 23 (двадесет и три  самостоятелни позиции)“ с включени прогнозни обеми по 

видове горива, смазочни материали и препарати и др.“ 

 

3. Допълнителна характеристика /изисквания/: 

3.1. Безоловен бензин А95Н;  Специални бензини-А98/А100;  Дизелово гориво за МПС; 

Гориво за отопление-газьол;  Газообразни горива- газ пропан-бутан (LPG);. 

3.2. Смазочни масла и препарати- CPVкод - 09211000-1; Моторни масла - CPVкод- 09211100-

2;  Масла за хидравлични системи и за други цели CPVкод- 09211600-7; Масла за зъбни предавки 

CPVкод 09211400-5;  Спирачни течности CPVкод 09211650-2;  Греси и смазочни препарати - 

CPVкод- 24951000-5  

3.2. За нуждите на  1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен – 1.Централно управление гр.Шумен; 2. 

ТП ДГС Смядово гр.Смядово;  3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;  4. ТП ДГС Варна, гр. Варна; 5. 

ТП ДГС Суворово, гр. Суворово; 6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич;  7.ТП ДГС Шумен гр. Шумен; 8.ТП 

ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово;  9.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел; 10. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия;  

11. ТП ДЛС „Шерба“,  11.1.Обособено звено с.Горен чифлик и 11.2.Обособено звено с.Старо 

Оряхово; 12. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица;  13. ТП ДГС „Генерал Тошево“,  13.1.Обособено звено 

гр.Генерал Тошево и 13.2.Обособено звено с.Крушари, общ.Крушари; 14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. 

Балчик ; 15.ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец;  16.ТП ДГС Нови пазар - гр.Нови пазар; 17.ТП ДГС 

Цонево с.Цонево; 18. ТП ДГС Търговище-гр. Търговище; 19. ТП ДГС Омуртаг-гр. Омуртаг 

4.Прогнозни количества:  

4.1.Бензин А95Н. общо                 - 622 400 л 

4.1.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                   - 34 000 л 

4.1.2. ТП ДГС Смядово гр.Смядово;                              - 39 800 л 

4.1.3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                              -  20 000 л 

4.1.4. ТП ДГС Варна, гр. Варна;                              -  11 200 л 

4.1.5. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово;                             -  38 000 л  

4.1.6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич;                                          -  27 000 л  

4.1.7.ТП ДГС Шумен гр. Шумен;                               - 19 000 л 

4.1.8.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово;                                   - 13 000 л 

4.1.9.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел;                                    - 20 000 л 



4.1.10. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия;                                     - 37 400 л 

 

4.1.11. ТП ДЛС „Шерба“,                                  общо - 60 000 л в т.ч. 

4.1.11.1.Обособено звено гр.Долни чифлик                                   - 40 000 л 

4.1.11.2.Обособено звено с.Старо Оряхово;                                   - 20 000 л 

 

4.1.12. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица;                                     - 40 000 л 

 

4.1.13. ТП ДГС „Генерал Тошево“,                      общо - 40 000 л в т.ч. 

4.1.13.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево                              - 26 000 л 

4.1.13.2.Обособено звено с.Крушари, общ.Крушари;                             - 10 000 л 

 

4.1.14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ;                               - 60 000 л 

4.1.15. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                       - 56 000 л  

4.1.16.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                              -   3 000 л 

4.1.17.ТП ДГС Цонево с. Цонево;                                - 28 000 л 

4.1.18.ТП ДГС Търговище гр. Търговище                              - 40 000 л 

4.1.19.ТП ДГС Омуртаг гр. Омуртаг                              - 40 000 л 

 

4.2.Бензин А98/А100- общо         - 26 000 л 

4.2.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен               - 16 000 л 

4.2.2. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово;                     -   2 400 л 

4.2.3. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия;                      -      600 л 

4.2.4.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ;                                 - 6 000 л 

4.2.5. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                         - 1 000 л  

 

4.3.Дизелово гориво за автомобили -общо                   825 800 л  

4.3.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                   - 62 000 л 

4.3.2. ТП ДГС Смядово гр.Смядово;                              - 16 400 л 

4.3.3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                              -  52 000 л 

4.3.4. ТП ДГС Варна, гр. Варна;                              -   7 000 л 

4.3.5. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово;                             -   2 400 л  

4.3.6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич;                                          -  29 000 л  

4.3.7.ТП ДГС Шумен гр. Шумен;                               - 12 000 л 

4.3.8.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово;                                   - 80 000 л 



4.3.9.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел;                                    - 48 000 л 

4.3.10. ТП ДГС Провадия, гр. Провадия;                                     -  6 000 л 

 

4.3.11. ТП ДЛС „Шерба“,                                  общо - 88 000 л в т.ч. 

4.3.11.1.Обособено звено гр.Долни чифлик                                   - 64 000 л 

4.3.11.2.Обособено звено с.Старо Оряхово;                                   - 24 000 л 

 

4.3.12. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица;                                     - 18 000 л 

 

4.3.13. ТП ДГС „Генерал Тошево“,                      общо - 22 000 л в т.ч. 

4.3.13.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево                              - 20 000 л 

4.3.13.2.Обособено звено с.Крушари, общ.Крушари;                             -  2 000 л 

  

4.3.14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ;                               - 50 000 л 

4.3.15. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                     - 266 000 л  

4.3.16.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                              -   5 000 л 

4.3.17.ТП ДГС Цонево с. Цонево;                                - 12 000 л 

4.3.18.ТП ДГС Търговище гр. Търговище                              - 32 000 л 

4.3.19.ТП ДГС Омуртаг гр. Омуртаг                              - 18 000 л 

 

4.4.Газ пропан бутан  - общо                  - 513 800 л 

4.4.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен;              -  6 000 л 

4.4.2. ТП ДГС Смядово;                               -    2 800 л  

4.4.3.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                                                                                 - 40 000 л  

4.4.4. ТП ДГС Варна, гр. Варна;                                                                                          - 36 000 л 

4.4.5. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово;                                                                              -  6 000 л 

4.4.6.ТП ДГС Добрич гр. Добрич;                                                                                       - 11 000 л 

4.4.7.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово;                                                                            - 50 000 л 

4.4.8.ТП ДЛС Тервел гр. Тервел;                                                                                         - 52 000 л 

 

4.4.9. ТП ДЛС „Шерба“,                                                                         -  общо 94 000 л в т. ч. 

4.4.9.1.Обособено звено гр.Долни чифлик                                                                  - 64 000 л 

4.4.9.2.Обособено звено с.Старо Оряхово;                                                                  - 30 000 л 

 

4.4.10. ТП ДГС Върбица, гр. Върбица;                                                                          -  16 000 л 



 

4.4.11. ТП ДГС „Генерал Тошево“,            -    общо - 12 000 л в т.ч. 

4.4.11.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево                          -  12 000 л 

 

4.4.12.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ;                            - 14 000 л 

4.4.13. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                    - 26 000 л  

4.4.14.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                           - 24 000 л 

4.4.16.ТП ДГС Цонево с. Цонево;                             - 32 000 л 

4.4.17.ТП ДГС Търговище гр. Търговище                           - 60 000 л 

4.4.18.ТП ДГС Омуртаг гр. Омуртаг                           -  17 000 л 

4.4.19.ТП ДГС Шумен гр. Шумен                                      -  15 000 л 

 

4.5.Добавка за дизелово гориво Ad Blue       - 1 400. 

4.5.1. .„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                  -  1 400 л 

 

4.5.Газьол за отопление- общо        - 16 000 л  

4.5.1.ТП ДЛС „Черни Лом“, гр. Попово;                                                                           - 16 000 л 

 

4.6.Смазочни масла и препарати  - общо        -   5 524 л 

4.6.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                     -     800 л 

4.6.2.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                                -   1 260 л 

4.6.3. ТП ДГС Суворово, гр. Суворово;                               -      284 л  

4.6.4. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                      -    2 000 л  

4.6.5.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                             -       200 л 

4.6.6.ТП ДГС Добрич  гр. Добрич                                         -      700 л 

4.6.7.ТП ДГС Върбица гр. Върбица                                              -      280 л 

 

4.7.Масла за зъбни предавки за хидравлични системи и др. цели -  общо     -  11 000 л  

4.7.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                     -      100 л 

4.7.2.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                               -      600 л 

4.7.3. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                       - 10 000 л  

4.7.4.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                             -         20 л 

4.7.5.ТП ДГС Добрич  гр. Добрич                                         -      160 л 

4.7.6..ТП ДГС Върбица гр. Върбица                                             -      120 л 

 



4.8.Течности за хидравлични трансмисии - общо      -  1 660 л  

4.8.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                     -       100 л 

4.8.2.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                                -      120 л 

4.8.3. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                       -   1 000 л  

4.8.4.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                              -        10 л 

4.8.5.ТП ДГС Добрич  гр. Добрич                                         -         70 л 

4.8.6.ТП ДГС Върбица гр. Върбица                                              -      360 л 

 

4.9. Спирачни течности - общо        -       296 л   

4.9.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                     -        80 л 

4.9.2.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                                -        60 л 

4.9.3. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                       -      100 л  

4.9.4.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                              -        10 л 

4.9.5.ТП ДГС Добрич  гр. Добрич                                         -         20 л 

4.9.6.ТП ДГС Върбица гр. Върбица                                              -         26 л 

 

4.10. Греси и смазочни препарати - общо                     -     622 кг   

4.10.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление гр.Шумен                    -       80кг 

4.10.2.ТП ДГС Преслав гр. В.Преслав;                                -       26кг 

4.10.3. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец                                       -      400кг  

4.10.4.ТП ДГС Нови пазар -  гр.Нови пазар;                              -        6кг 

4.10.5.ТП ДГС Добрич  гр. Добрич                                          -        50кг 

4.10.6.ТП ДГС Върбица гр. Върбица                                              -        60кг 

 

5. Качество: горивата да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните 

горива, условията, реда и начина за техния контрол. 

6. Опаковка:  

6.1.  За течните горива - Наливно  

6.2. За Смазочни масла и препарати;  Масла за хидравлични системи и за други цели; Масла за 

зъбни предавки;  Спирачни течности;  Греси и смазочни препарати  - в опаковки от 0,09; 0,5; 1; 4; 5; 20 

литра; 10 и 20 кг(за греси) 

7. Година на производство: 2020/2021 г. 

8. Срок на договора:  

8.1. За ЦУ на „СИДП“ ДП Шумен и териториалните му поделения,  вкл. обособените звена на 

същите - от 01.01.2020г до 31.12.2021г 

 

9. Предаване на стоката:  

9.1. Картите за безналично заплащане да се издадат за съответния регистрационен номер на 

моторното превозно средство по списъци, посочени от Купувача. 



9.2.Издадените карти да се ползват за заплащане на горивата (безоловен бензин А95Н, 

безоловен бензин А98/А100; дизелово моторно гориво  - Евродизел; газьол за отопление  и газ 

пропан бутан), като до пет от издадените карти да осигурят възможност за заплащане на смазочни 

материали и другите продукти посочени в спецификацията  

9.3.Продавачът да осигури 24 часа в денонощието зареждане с гориво на обектите си. 

9.4.Продавачът да осигури проследяване на разходите, извършени с картите във всеки момент 

чрез достъп по Интернет. 

9.5.Продавачът да осигури 24 часа в денонощието телефонна връзка за контакти при промяна 

на данни, лимити, загубена карта или необходимост от съдействие. 

9.6.Продавачът да притежава не по-малко от 1 обект за зареждане с гориво и търговия със 

смазочни материали и другите продукти посочени в спецификацията , снабден с терминално 

устройство за безналично плащане, разположен в рамките на териториалния обхват на дейност на 

както следва: 

9.6.1.„СИДП“ ДП Шумен гр. Шумен - централно управление;   - гр. Шумен 

9.6.2. ТП ДГС Смядово;         - гр. Смядово  

9.6.3.ТП ДГС Преслав       - гр. В.Преслав 

9.6.4. ТП ДГС Варна,        - гр. Варна;  

9.6.5. ТП ДГС Суворово,        - гр. Суворово;  

9.6.6.ТП ДГС Добрич         - гр. Добрич;   

9.6.7.ТП ДГС Шумен         - гр. Шумен;  

9.6.8.ТП ДЛС „Черни Лом“,        - гр. Попово;   

9.6.9.ТП ДЛС Тервел         - гр. Тервел;  

9.6.10. ТП ДГС Провадия,        - гр. Провадия;   

 

9.6.11. ТП ДЛС „Шерба“,   

9.6.11.1.Обособено звено гр.Долни чифлик          - гр. Долни Чифлик  

или до 10км 

9.6.11.2.Обособено звено        - с.Старо Оряхово;  

 

9.6.12. ТП ДГС Върбица,         - гр. Върбица;   

 

9.6.13. ТП ДГС „Генерал Тошево“,   

9.6.13.1.Обособено звено гр.Генерал Тошево      - гр.Генерал Тошево 

9.6.13.2.Обособено звено с.Крушари, общ.Крушари;     - с.Крушари,  

           общ.Крушари; 

9.6.14.ТП ДЛС „Балчик“ гр. Балчик ;       - гр. Балчик 

9.6.15. ТП ДЛС „Паламара“, с.Венец       - с.Венец, обл.Шумен 

9.6.16.ТП ДГС Нови пазар  гр.Нови пазар;      - гр.Нови пазар 

9.6.17.ТП ДГС Цонево; с. Цонево        - с.Цонево,  

             общ.Дългопол,     

              обл.Варна 

9.6.18.ТП ДГС Търговище  гр.Търговище;       - гр.Търговище 

9.6.19.ТП ДГС Омуртаг  гр. Омуртаг;         - гр.Омуртаг 

 

Гаранции за изпълнение – 1%(един процент) от стойността на съответния  борсов договор 

вносима по сметка на ССБ АД  

9.7. Продавачът да представи списък на бензиностанциите, снабдени с терминални устройства 

за безналично плащане, разположени в страната с посочен адрес и работно време. 

9.8. Допълнителни изисквания към Продавача:  



9.8.1.Продавачът да предостави на Купувача заявения брой карти, заедно с техния ПИН и код 

за Интернет достъп в запечатани непрозрачни пликове, за което страните подписват приемо-

предавателен протокол. 

9.8.2. Продавачът да блокира издадените карти в следните случаи: 

9.8.2.1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 

прекратяване; 

9.8.2.2.При получаване от Купувача на известие по имейл: …….. 

Факс: …………………. или телефон ………………. на Продавача,  че  издадена  карта е  

открадната и/или загубена и/или повредена: 

9.8.2.3.При три пъти въвеждане на грешен ПИН код. 

8.3. В случаите по чл.8.2.2. и 8.2.3. Купувача може да иска издаването на нова карта. 

9.9. Финансови условия: 

9.9.1. Закупуването на стоките се осъществява на база цените, валидни към момента на 

зареждането в бензиностанциите на Продавача, намалени с договорената отстъпка за горивата и 

смазочните материали а за Гориво за отопление-газьол с надценка. Отстъпката (надценката за 

гориво за отопление-газьол) е постоянна и остава непроменена през цялото време на действие на 

договора. 

9.9.2. Периодът на фактуриране да е от 1-во до последното число на месеца. 

9.9.3. Срокът за издаване на фактурите да е до 3-то число на следващия месец. 

9.9.4. Продавачът да издава отделни фактури с краен получател: съответното терториално 

поделение 

9.9.5. За посочените от Купувача автомобили без право на данъчен кредит, Продавачът да 

издава отделна фактура. 

9.9.6. Във фактурата да се вписва съответната отстъпка и да е придружена със справка с 

отразени регистрационни номера на МПС, съгласно приложените списъци, вида на зареденото 

гориво, датата и местонахождението на бензиностанцията. 

9.9.7. Купувачът заплаща стойността на издадените фактури до 15 дни от датата на 

издаването им, като превежда дължимата сума по банковата сметка на Продавача. 

9.10. Купувачът да прави рекламации в момента на зареждането при количествени и 

видими недостатъци. 

9.11. При възникнали аварии по автомобилите, в резултат на зареждане с некачествено 

гориво, доказано по съответния ред, да се съставя констативен протокол, подписан от двете страни. 

Разходите за ремонта да са за сметка на Продавачът. 

10.Ценообразуване: цената на колонката на съответното гориво в деня на зареждане на 

бензиностанциите на Продавача с отстъпка както следва: 

10.1.За Безоловен бензин А 95Н, отстъпка  в размер на …………. за литър гориво 

10.2.За Безоловен бензин А98/А100, отстъпка  в размер на …………. за литър гориво 

10.3.За Дизелово гориво за автомобили - евродизел отстъпка в размер на …………. за литър 

гориво. 

10.4. За Газ пропан бутан отстъпка в размер на …………. за литър гориво 

10.5.За Газьол за отопление, ценообразуване както следва:  Цената се формира на база 

цената на производителя  за вътрешния пазар на горивото за директна реализация без ДДС на 

хиляда литра към датата на конкретна доставка,  с надбавка за транспорт и товарно-разтовани 

дейности, най-ниската предложена на ССБ АД, но не повече от 160,00 лева за 1000 литра без ДДС. 

Размерът на надбавката се запазва постоянен за целия срок на договора. Промените в цената на 

производителя в двете посоки се удостоверяват с официален бюлетин – ценоразпис на 

производителя за вътрешен пазар. 

10.6.За Смазочни масла и препарати  - цената в  деня на доставката от обекта  на Продавача 

с отстъпка както следва: отстъпка в размер на …………. за литър. 



10.7.За Масла за зъбни предавки за хидравлични системи и др. цели  - цената в  деня на 

доставката от обекта  на Продавача с отстъпка както следва: отстъпка в размер на …………. за 

литър 

10.8.За Течности за хидравлични трансмисии  - цената в  деня на доставката от обекта  на 

Продавача с отстъпка както следва: отстъпка в размер на …………. за литър. 

10.9.За Спирачни течности - цената в  деня на доставката от обекта  на Продавача с отстъпка 

както следва: отстъпка в размер на …………. за литър. 

10.10.За Греси и смазочни препарати - цената в  деня на доставката от обекта  на Продавача 

с отстъпка както следва: отстъпка в размер на …………. за килограм. 

 

11. За неизпълнение на задълженията по борсовия договор неустойката е 3 (три) % от 

стойността на неизпълнението. 

 

ЗА ДОВЕРИТЕЛ1.(п) заличено обст. съгл. ЗЗЛД    ДОВЕРЕНИК: ..(п)..заличено обст. съгл. ЗЗЛД. 

/Директор „СИДП“ ДП Шумен                  / заличен обст. съгл. ЗЗЛД – управител/ 

заличено обст. съгл. ЗЗЛД / 

 

          2(п) заличено обст. съгл. ЗЗЛД  

/РФО- Гл. счетоводител „СИДП“ ДП Шумен 

 заличен обст. съгл. ЗЗЛД / 

 

 


