
Приложение № 1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 Видовете горива и прогнозни количества за определения период на доставка за 

нуждите на Министерство на външните работи : 

 

Вид Прогнозно количество 

Дизелово гориво 25 000 литра 

Безоловен бензин А-95Н 35 000 литра 

Безоловен бензин А-98Н 5 000 литра 

 

 

 Качество: 

1. Доставяните автомобилни горива (бензин и дизел) трябва да отговарят на изискванията 

за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 и 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., последно изм. И доп., бр. 63 от 

31.07.2018 г.), както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна 

база в Р. България.  

 

 Срок за изпълнение на поръчката:  от датата на подписване на договора , но не по-

късно от 31.01.2021 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. 

 

 Прогнозна/максимална стойност на договора: 

Общата прогнозна стойност на договора е в размер на 125 000.00  лв. (сто двадесет и 

пет хиляди лева), без включен ДДС. 

 

 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 електронната 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 на договорения процент отстъпка;  

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

 

 Период на фактуриране:  

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

 

 Изискване за териториално покритие на населени места с търговски обекти: 



  Зареждането на 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 – 23/13.11.2019 г.), даващи възможност за зареждане чрез карти за 

безналично плащане.  

 

 

 

 

 

 


