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СПОРАЗУМЕНИЕ №. JllJl.PlJlL 
«съм Договор № 672/30.12.2014 r. за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично 
плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите 

на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката" 

У/ 
Днес, 2015 г., в гр. София, на основание § 7, ал. 1 от 

ПМС № 447 от 23 декември 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2014 г.) във връзка с 
Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на 
Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 93 от 11.11.2014 г.), 
Решение № РД-16-1551/10.12.2014г. на индивидуалните възложители за определяне 
на изпълнител и във връзка с Договор № 672/30.12.2014 г. за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за 
безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили за 
нуждите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката", 
се сключи настоящото споразумение между: 

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА (МИ), с адрес: гр. София 1052, ул. 
"Славянска" № 8, ЕИК: 176789453, представлявано от Божидар Лукарски - министър 
на икономиката и Елена Карапаунова - началник на отдел „Финансов", главен 
счетоводител, 
2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА (МЕ), с адрес: гр. София 1000, ул. 
"Триадица" № 8, ЕИК: 176789460, представлявано от Теменужка Петкова - министър 
на енергетиката и Мариела Милева - директор на дирекция „Финанси и управление 
на собствеността" 
и 
3. „ПЕТРОЛ" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Ловеч 5500, хотел 
„Ловеч", ул .„Търговска", бл. 12 и адрес за кореспонденция: гр. София 1421, бул. 
„Черни връх" № 43, ЕИК: 831496285, представлявано от Георги Татарски -
изпълнителен директор и Милко Димитров - изпълнителен директор. 

Страните се споразумяха за следното: 

Чл. i . (1) Предметът на Договор № 672/30.12.2014 г., сключен въз основа на 
проведена процедура по чл. 936, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, 
автокозметика и смазочни материали за автомобили за нуждите на Министерството 
на икономиката и Министерството на енергетиката", се разделя между 
възложителите МИ и МЕ съобразно броя на ползваните автомобили от всеки от 
възложителите, посочени в приложението към настоящото споразумение. 

(2) Прогнозните количества за доставка за всеки от възложителите са както 
следва: 

• За МИ: за доставка на горива за дизелови двигатели - 33 000 литра, за 
автомобилни бензини - 22 800 литра, или максималната стойност е в размер на 
155 418 лева. 

• За МЕ: за доставка на горива за дизелови двигатели - 17 000 литра, за 
автомобилни бензини - 2 200 литра, или максималната стойност е в размер на 
53 582 лева. 

Чл. 2. Всеки от възложителите може да заявява и получава доставки в 
количествата и до максималната стойност, посочени в чл. 1, ал. 2 от 
споразумението, за срок до изтичане на договорния срок по чл. 9 от договора или до 
достигане на съответната максимална стойност, което от двете условия настъпи 
първо. 
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Чл. 3. (1) Изпълнителят по Договор № 672/30.12.2014 г. извършва доставки 
на всеки от възложителите за съответната част от договора, посочена в чл. 1, ал. 2 
от настоящото споразумение и издава документите във връзка с доставените 
количества на името на съответния възложител. 

(2)Фактурата за периода 01.01.-31.01.2015 г. се издава на МИ и заплаща от 
него, а МЕ възстановява сумите съобразно неговата част от договора. 

Чл. 4. (1) Представената от изпълнителя по Договор № 672/30.12.2014 г. 
гаранция за изпълнение на договора под формата на платежно нареждане се 
съхранява в МИ. 

(2) В 7-дневен срок от подписване настоящото споразумение МИ превежда по 
сметка на МЕ съответната част от внесената от изпълнителя сума, представляваща 
гаранция за изпълнение, 

Чл. 5. (1) След приключване на изпълнението на Договор № 672/30.12.2014 
г. МЕ представя на МИ в 7-дневен срок от извършване на последното плащане по 
договора информация за размера на изплатените от МЕ суми. 

(2) Въз основа на представената по реда на ал. 1 информация, в МИ се 
подготвя проект на информация за изпълнението на договора за обществена 
поръчка до Агенцията по обществени поръчки по чл. 44, ал. 9 от ЗОП. 

(3) За целите на Регистъра на обществените поръчки (РОП) министърът на 
енергетиката възлага на министъра на икономиката да подпише и изпрати от негово 
име информацията по ал. 2 за изпълнението на договора за обществена поръчка. 

(4) След подписване на информацията по ал. 2 от министъра на икономиката 
или от упълномощено от него лице, същата се изпраща от МИ в срока по чл. 44, ал. 
9 от ЗОП за публикуване по партидата на обществената поръчка в РОП. 

(5) Срокът по чл. 44, ал. 9 от ЗОП започва да тече от датата на последното 
действие във връзка с изпълнението на договора и/или неговото цялостно 
прекратяване, извършено от страна на възложителите. 

(6) Действията по своевременното изпращане на информацията се 
координират от посочените в настоящото споразумение лица за контакт. 

Чл. 6. (1) Лицата за контакт във връзка с изпълнението на настоящото 
споразумение са както следва: 

За МИ: 
Любомир Димитров - изпълнител - шофьор, тел e-mail: 

liibomi r. d i m itrov@ m i. go ve rnment.bg 

3a ME: 
Галина Орешарска - главен експерт, тел. 02/9263108, e-mail: 

g.oresharska@me.government.bg 

За „ПЕТРОЛ" АД: 

Златина Цанкова - старши експерт "Ключови клиенти", тел. 02/9690135, е-

mail: zlatina.tsankova@petrol.bg 

(2) В случай на промяна в определените в ал. 1 лица за контакт, всяка от 
страните по настоящото споразумение е длъжна писмено да уведоми другите в 3-
дневен срок от промяната. 

Чл. 7. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от 01.01.2015 г. 
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(2) С настоящото споразумение не се изменя Договор № 672/30.12.2014 г. 

Споразумението се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните. 

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА 
ИКОНОМИКАТА: 

L /II 

ГАД: 


