
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЕТРОЛ” АД, ЕИК 831496285
ПРЕДМЕТ: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, 
чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България“ 
по обособени позиции
Обособена позиция №  1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и 
авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните 
структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република 
България “

ДОГОВОР

За възлагане изпълнението на доставка на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП 

0 -  П гДнес, .kw'./.V:.'-.:. 2020 г. , в гр. Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, БУЛСТАТ: 000133634 и номер по ЗДДС: BG000133634, представлявана 
от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител Община Велико Търново 
и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в 
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,
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2. „ПЕТРОЛ” АД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: 
гр. Ловеч, 5500, х-л Ловеч, ул. „Търговска“, № 12, бл., вх. Офиси, ет. 1, ап. 3, с адрес за 
кореспонденция: гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 43, тел.: 02/ 9690300, 02/ 
9690110, e-mail: delovodstvo@petrol.bg, представлявано от Георги Татарски и Милко 
Димитров, заедно, определен за изпълнител след проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка № 00073-2020-0004, от друга страна,

се сключи този договор („До говора/До говорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави 
гориво чрез покупка в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия на 
отложено плащане и чрез използване на електронни карти за регистрация и 
авторизация на покупките, наричано по-долу за краткост "стока", съгласно условията 
на настоящия договор, за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, 
отговарящо на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Доставката на „стоката“ по вид, количества, качество и цени ще се осъществи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно техническото предложение (Приложение № 3 към 
настоящия договор).
(3) В зависимост от нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през периода на действие на 
настоящия договор, той може да увеличи броя на използваните електронни карти, 
като писмено уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ затова.
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(4) По смисъла на настоящият договор „доставка на гориво" е дейност, насочена към 
своевременно осигуряване за нуждите на Възложителя на гориво за техниката на 
Възложителя, отговарящо на Българските и Европейски стандарти, с технологични 
параметри, посочени в представените от Възложителя технически спецификации в 
процедурата за възлагане на обществената поръчка.
(5) Дефиниции:

По смисъла на настоящия договор употребените думи и понятия имат следното 
значение:
1. Електронна карта - Карта за безкасово зареждане (PIN карта), която се издава на 

името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се предоставя на оправомощени лица - негови 
служители, за да извършва транзакции в бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. Оправомощено лице - физическо лице - водач на моторно превозно средство, в 
чието държане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е предал електронната карта и уведомявайки го 
за нейния ПИН, го е овластил да извършва транзакции с тази карта от името и за 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да подписва фишовете при ползване на картата;

3. Транзакция - закупуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на „стока", предлагана на 
оторизираните търговски обекти (бензиностанции), чрез регистрация и 
авторизиране на покупката с електронна карта;

4. ПИН - персонален идентификационен номер, комбинация от четири цифри, 
издаден за всяка отделна електронна карта, чрез който се идентифицира 
Картоползвателя;

5. Издател на електронната карта - „ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ“ 
ЕАД

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) 
месеца, считано от датата на подписването му или до достигане на максимално 
допустимата Стойност на Договора по чл. 6, ал. 1, в зависимост от това кое от двете 
събития настъпи по-рано.

Чл.З. Място на покупката са бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
територията на цялата страна.

Чл.4. Рискът от случайното погиване или повреждане на „стоките” преминава 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на зареждането им на мястото на покупката.

Чл.5. За дата на доставяне се счита датата, на която „стоките” са закупени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов/и представител/и предявил/и Карти за безкасово 
зареждане (PIN карти) за съответния автомобил.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6. (1) Общата стойност на договора не може да надхвърля максимално 
допустимата стойност, която е 788 536,81 лв. (седемстотин осемдесет и осем хиляди 
петстотин тридесет и шест лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС, а с ДДС 20 
% - 946 244,17 лв. (деветстотин четиридесет и шест хиляди двеста четиридесет и 
четири лева и седемнадесет стотинки).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не възлага изпълнение за цялата стойност 
на договора. Посочените количества в Техническата спецификация (Приложение № 1) 
са прогнозни и не са обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателната стойност ще се 
определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните цени за 
доставка на Горива и авто консумативи, съгласно Ценовото му предложение 
(Приложение № 2 към настоящия договор), както следва:
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№ Вид 
на Горивото

Базова борсова 
цена към 

момента на 
откриване на 
процедурата в 
лева без ДДС

%
отстъпка 
предло
жен от 

участни
ка

Единична 
цена за 

литър с % 
отстъпка в 

лева без ДДС

1 2 3 4 5
1 Бензин А-95Н 1,65 3,1 1,60
2 Дизелово гориво 1,83 3,1 1,77
3 Газ пропан бутан 0,77 3,1 0,75

№ Вид
на авто консуматива

Единична цена 
за литър без ДДС

1 2 3
1 Антифриз 4,11
2 Стъклопочистваща течност - лятна 1,18
3 Стъклопочистваща течност - зимна 1,18
4 Моторно масло М 10 Д 5,60
5 Моторно масло М 16 Д 5,77
6 Трансмисионно масло 7,43

(2) За издаването и ползването на електронни карти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
заплаща такси.

(3) Единичната цена на горивото се формира на база актуална базова борсова 
цена, публикувана в официалния сайт на Софийска стокова борса за съответния вид 
гориво за периода на зареждане на автомобилите, намалена е договорената отстъпка.

(4) В изпълнение на ал. 3, Изпълнителят прилага справка от сайта на ССБ за 
актуална базова борсова цена на зарежданите горива през отчетния период. Фактурната 
цена се променя от момента на изменение на базовата борсова цена публикувана в 
официалния сайт на ССБ без да е необходимо подписване на допълнителен анекс.

Чл.8. (1) Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца „стоки“ се 
извършва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към фактурата 
се представя подробна информация, отразяваща закупените количества „стоки“, цената 
на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след приспадната 
отстъпка. Фактурирането се извършва един път месечно в последното число на 
текущия месец . Във фактурата да се вписва съответната отстъпка и да е придружена 
със справка е отразени регистрационни номера на МПС, съгласно приложените 
списъци, вида на зареденото гориво, датата и местонахождението на бензиностанцията.

(2) Така посочените документи следва да са ясни и четливи, без поправки и 
допълнения, данните от които да съответстват изцяло на посочените във фактурата.

Чл.9. (1) Плащането на дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените 
доставки по настоящия договор, се извършва по банков път по следната банкова сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ,   АД;
В1С:Е1Т 
1ВАЪГ: Е
Чл.10. В случай, че посочения в чл.8 от договора документ е нередовен, същият 

се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е приемателно-предавателен протокол за коригиране на
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нередностите и в този случай срокът по чл.8 от този договор за плащане на цената, 
започва да тече от датата на представяне на документа в изискуемия вид.

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ

Чл.11. Приемането/предаването и отчитането на зареденото гориво и закупените 
авто консумативи се извършва чрез издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Карти за 
безкасово зареждане (PIN карти).

Чл.12. Приемането на „стоката” се извършва на мястото на предоставяне, от 
упълномощен/и представител/и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.13 Разходите за изпълнението на поръчката - включително за техническите 
средства, транспорт, товарно-разтоварни дейности, контрол на качеството и др. са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
необходимото съдействие за точното и качествено изпълнение на договора, доколкото 
това не противоречи на клаузите от офертата по обществената поръчка.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Заявление за 
придобиване на правото на ползване на електронни карти и представлява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при издаването на Картите и при осъществяването на 
взаимоотношенията с Издателя, или за което се смята упълномощен с подписването 
на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявения брой 
електронни карти заедно с техния ПИН и код за Интернет достъп в запечатани 
непрозрачни пликове, за което страните подписват приемно- предавателен протокол;

Чл.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема извършване на Транзакции от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с електронни карти при условията на настоящия договор.

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ блокира издадените електронни карти в следните 
случаи:
1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за
прекратяване;
2. При получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че издадена карта
е открадната и/или загубена и/или повредена;
3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;

Чл.19. В случаите по чл.18, т.2 от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
иска издаването на нова карта.

Чл.20 В случаите по чл.18, т.З от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ деблокиране на картата и/или предоставяне на нов ПИН 
код;

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури електронни карти за ползване 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на 
настоящия договор.

Чл.22 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
при промяна в правния статус на Изпълнителя, както и при всички други 
обстоятелства, които могат да засегнат изпълнението на този договор.

Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да сключи договор за 
подизпълнение съгласно изискванията посочени в документацията, когато е обявил в 
офертата си ползването на подизпълнител.

(2) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение
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на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 
и 14 30П.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява служебна и 
вътрешна информация за Възложителя, станала му известна при или по повод 
изпълнение предмета на договора.

Чл.25 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното възнаграждение в 
срок и размер, съгласно Раздел III от този договор,

Чл.26 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заяви количеството на необходимите 
електронни карти в срок до 10 (десет) дни от подписване на настоящия договор.

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да попълни, подпише и предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ Заявлението за
придобиване на правото на ползване на електронни карти;
2. Да пази в тайна своя ПИН и да изисква оправомощените от него лица да
съблюдават тайната на ПИН.
3. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по е
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.
4. Да отговаря за действията на оправомощените от него лица. При ползването
на електронната карта тези лица действат от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за 
което се смятат за упълномощени с предаване на картата и ПИН-а за нея.

Чл.28 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставената „стока”, съгласно уговореното в Раздел III от 
настоящия договор.

Чл.29 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение на възложената 
работа качествено, съгласно договореното.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не усвои (закупи) в пълен обем посочените 
прогнозни количества стоки, а само в зависимост от възникналата необходимост

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи и съобщи имената, адреса и 
телефона най-малко на един свой представител, който да бъде на разположение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на необходимост.

VI. ОТГОВОРНОСТИ

Чл.ЗО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи 100 % имуществена отговорност при щети и 
материални загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, причинени в резултат на виновно и 
недобросъвестно изпълнение на поетите с договора задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.31. (1) В случаите на частично или пълно неизпълнение на задълженията по 
договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи неустойка в размер на 5 % (пет 
процента) върху сумата на прогнозната стойност на поръчката, както и обезщетение 
за претърпените действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 
неустойка.

(2) При прекратяване на договора извън случаите по чл.49, ал. 1 на настоящия 
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 15 % 
(петнадесет процента) от прогнозната стойност на поръчката.

Чл.32 (1) При понасяне на щети и загуби за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вследствие 
неизпълнение на поетите с договора задължения, същите се установяват с 
констативен протокол, подписан от представители на страните по договора. При отказ 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, вредите се 
оценяват само въз основа на констатациите, определени от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като отказът се вписва в протокола. В тези случаи за 
възстановяване на вредите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да бъде обезщетен от
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представената застрахователна полица и/или гаранция за изпълнение на договора - до 
размера на вредите.

(2) Констативният протокол по предходната алинея се подписва не по-късно от 
3 (три) работни дни от установяване на възникналата щета, като в същия срок 
страните отразяват всички обстоятелства, вида и стойността на вещите, какво е 
неизпълнението на задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и срока за изплащане на 
щетата. Този протокол е окончателен.

Чл.ЗЗ Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по 
настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА (ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА)

Чл.34. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

(2) "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора.

Чл.35 Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора 
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл.36 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със 
сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българска Търговско - 
Промишлена Палата (БТПП) или друг компетентния орган в държавата, в която са 
настъпили форсмажорните обстоятелства.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл.37 Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по 
небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни 
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 38. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността 
на Договора без ДДС, а именно 39 426,84 (тридесет и девет хиляди четиристотин 
двадесет и шест лева и 84 ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 
обезпечаване на изпълнението на Договора.
Чл. 39. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор 
и приложимото право, включително когато изменението е свързано с [индексиране на 
Цената], ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 7 {седем) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на изискванията на чл. [40] от Договора; и/или;
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2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. [41] от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. [42] от Договора.
Чл. 40. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:1 о
BIC: g
IBAN:E

Чл. 41. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши 
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице 
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на 
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на 
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 42. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 
застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице бенефициент, която трябва 
да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на 
основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 43. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60 
(;шестдесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват 
основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
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3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от 
него лице.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранциите.
Чл. 44. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпълнение.
Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 
(седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на 
това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.
Чл. 46. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 47. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7(седем) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие с чл. 38 от Договора.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.48. Настоящият договор не подлежи на изменение, освен в изрично посочените 
случаи на чл. 116 от ЗОП.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.49 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. с окончателното му изпълнение.
(2) Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие:
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1. при пълно или частично неизпълнение от страна на Изпълнителя;
2. Изпълнителят не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, 

констатирани недостатъци;
3. Изпълнителят не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата 

си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. по отношение на Изпълнителя в хода на договора започне производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или сходно производство в държавата, където е 
установен;

6. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 
договора да бъде изменен при условията и по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

7. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката за Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

XI. СЪОБЩЕНИЯ

Чл.50 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани са от 
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са 
изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването им /факс, 
препоръчана поща и т.н./.

Чл.51. (1) За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата;
- датата на получаването - при изпращане по телефакс или телекс;
- датата на получаване -  при изпращане по електронна поща
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПК 5000, ГР.ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, ПЛ. „МАЙКА БЪЛГАРИЯ“ №2, e-mail: mop vt@abv.bg,
veselin.stanchev@veliko-tarnovo.bg, инж. Веселин Станчев - Главен експерт в звено 
„Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка“ в Община Велико Търново, 
тел: 062/619 416, 0887 209 452

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: гр. София, 1407, бул. „Черни връх” № 43,
тел.:02/9690110, Стоян Драгостинов -  регионален представител „Ключови клиенти”, 
тел.: 0887 669217, e-mail: stovan.dragostinov@petrol.bg.

Чл.52. При промяна на данните по чл.51.(2), съответната страна е длъжна да 
уведоми другата в седемдневен срок от промяната.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.53. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се 
прехвърлят едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие 
без писменото съгласие на другата страна по договора.

Чл.54. Всички спорове по тълкуването и/или изпълнението на договора ще се 
решават с преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за 
решаване пред компетентния български съд по седалището на Възложителя.
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Чл.55. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 
на Закона за обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и 
договорите и другите приложими норми на българското законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни в съдържанието 
екземпляра - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са: 
Приложение № Б- Техническа спецификация; 
Приложена 
Приложен!

зво предложение на Изпълн£1геля; 
шческо предложение : ---- ---— ^ ъчката;

ВЪЗЛОЖИ 
ИНЖ. ДАН
Кмет на об,

Даниела Данчева 
Главен счетоводител^. 
Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на дирекцшпОП

I I
Розалия Стефанова
Директор на дирекщцптоС '  /  .

Росица Димитрова 
Директор на дирекция СДЗ

Пенка Игнатова ^
Директор на дирекция ОМДС^

Нелина Църова
Директор на дирекция К ТМ Д ^

/
Доц. д-р Калина Иванов^ 
Директор на РБ „П.Р.Славейков/ 
гр. Велико Търново

Изготвил и съгласуващ^/
Николина Ангелова
Главен експерт в Дирекция ОП

/  Л Ж Н Й ТЕЯ:
П  ТТ”  А  V I  \

У ^ Д̂ лк̂  и̂Снргров)

с \
ИлкаТодор^^ ,

Главен счетоводител Щ2У
/1 к АI

Павлинка Калбанова 
Главен счетоводител I 
Дирекция ОМДС

Антония Папазова 
Главен счетовод и тел \^  
Дирекция КТМД

Цветомила Станчева 
Главен счетоводител 
РБ „П.Р.Славейков“ 
гр. Велико Търново

и

Г\

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
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Т е х н и ч е с к а  с п е ц и ф и к а ц и я

“Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуищите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за 
безкасово зареждане на територията на Република България“ по обособени 
позиции
Обособена позиция № 1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и 
авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, 
чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България“

1. Наименование на стоката: Автомобилен бензин А-95Н и дизелово гориво.
Горивата следва да са съобразено с изискванията на чл. 47, ал. 1 за дизелово

гориво и за автомобилен бензин от Закона за енергията от възобновяеми източници, 
Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и дои. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. 
ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 201 Зг., изм. ДВ. бр.59 
от 5 Юли 201 Зг., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 201 Зг., изм. и доп. ДВ. бр. 109 от 20 
Декември 2013г., изм. ДВ. бр.ЗЗ от 11 Април 2014г., изм. ДВ. бр.65 от 6 Август 2014г., 
изм. ДВ. бр. 14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 6 Март 2015г., изм. ДВ. 
бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр. 100 от 18 
Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 8 Май 
2018г., изм. и доп. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 
2019г.

2. Срок за доставка: Предоставяното количество гориво е съгласно конкретното 
потребление на Възложителя за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

3. Доставка: Участникът избран за изпълнител трябва да предлага автомобилен 
бензин, дизелово гориво, газ пропан бутан и авто консумативи за автомобили в своите 
бензиностанции чрез използване на система за безналично картово плащане с 
регистриране на зареденото гориво. Участникът следва да разполага с търговски обекти 
с 24 часово работно време минимум в следните градове: Велико Търново, София,
Варна, Бургас, Русе, Пловдив.

4. Срок и начин за уреждане на рекламации: Съгласно договора.
5. Прогнозни количества горива и авто консумативи, предмет на доставките.
Бензин А- 95Н -  63 976,28 литра;
Дизелово гориво -  183 622,70 литра;
Газ пропан бутан за автомобили -  12 320,00 литра;
Антифриз -  998,00 литра;
Стъклопочистваща течност (лятна/зимна) -  готова за употреба -  3 595,00 литра;
Моторно масло М 10 Д/ Моторно масло М 16 Д/ Трансмисионно масло -  6 073,00 

литра;
Забележка: Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги 
закупи в пълен обем за срока на договора.

6. Качество на стоката
6.1 .Подлежащият на доставка (зареждане) бензин следва да отговаря на 

изискванията на Приложение № 1 към Наредба за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

6.2.Подлежащото на доставка (зареждане) дизелово гориво следва да отговаря на 
изискванията на Приложение № 2 към Наредба за изискванията за качеството на 
течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.



6.3. Начин установяване на количеството на горивата: Извършва се в момента на 
зареждане на автомобила според измервателно устройство и показанията на 
бензиноколонката;

Горивата следва да отговарят на БДС-Е№ 28 или еквивалент за бензин А-95Н, 
съответно БДС-ЕИ590 или еквивалент за дизеловото гориво.

Качеството на горивата да отговаря на техническите изисквания, условия, реда и 
начина за техния контрол, съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Орган, установяващ качеството на горивото -  Държавна агенция за 
метрологичен и технически надзор.

Участникът избран за изпълнител трябва да е в състояние по всяко време да 
удостовери съответствието на предлаганите от него партиди бензин и дизел за 
автомобили с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и 
всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.

7. Предаване на стоката
7.1. Зареждането на МПС ще се извършва денонощно в търговските обекти 

(бензиностанции), които са на разположение на участника, определен за изпълнител на 
територията на Република България. Участникът определен за изпълнител следва да 
разполага с търговски обекти с 24 часово работно време минимум по направленията 
от: град Велико Търново към, София, Варна, Бургас, Русе, Пловдив.

7.2. Участникът определен за изпълнител осигурява карти за безкасово 
зареждане (ПИН карти) за автомобилите на Община Велико Търново и нейните 
структури за зареждане на гориво от бензиностанциите му. Електронните карти следва 
да бъдат издавани безвъзмездно, като Възложителя не заплаща такса за обслужване на 
картите и такса за транзакции. Електронните карти се издават за съответния автомобил 
(по приложен списък, предоставен от Възложителя при подписване на договор), като на 
картата следва да е вписан регистрационния номер, както и гарантиране на условието, 
че няма право да се зарежда друг автомобил с тази карта освен посочения.

7.3 Обектите (бензиностанциите) на участника определен за изпълнител трябва 
да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти 
и регистриране на заредените горива.

7.4. Документация на стоката: 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.

8. Други изисквания:
8.1. Участникът да посочи поне едно лице за телефонна връзка за контакти при 

промяна на данни, лимити, загубена карта или необходимост от съдействие в 
Техническото предложение.

8.2. Участникът да представи списък на бензиностанциите, снабдени с 
терминални устройства за безналично плащане, с посочен адрес в Техническото 
предложение.

Забележка:Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или 
еквивалентно



9.Цена: Единичната цена на горивото се формира на база актуална базова
борсова цена, публикувана в официалния сайт на Софийска стокова борса за 
съответния вид гориво за периода на зареждане на автомобилите, намалена с 
договорената отстъпка, заложена в офертата на избрания за Изпълнител.

/П

инж. Веселин Станчев _
Главен експерт - звено СОМП

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент 
(ЕС) 2016/679.



О б р а з е ц  №  3

Ц ЕН О ВО  П РЕ Д Л О Ж Е Н И Е  
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за 
безкасово зареждане на територията на Република България“ по обособени позиции 
Обособена позиция №  1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез 
система за безкасово зареждане на територията на Република България“

Долуподписаната, Катерина £ацева,
с ЕГН , лична карта № , издадена на г. от МВР - София,
в качеството ми на Упълномощен представител 
на „ПЕТРОЛ“ АД,
с ЕИК: 831496285, актуален телефон: 02 9690 110
електронна поща: zop@petrol.bg
Регистрация по ЗДДС: В в  831496285 -  01.04.1994 г.
Разплащателна сметка:
IBAN сметка:
В1С код на ба!
Банка: “Първа
Адрес на банката: гр. София 1797, бул. Драган Цанков 37 -  ЦУ

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в открита 
процедура за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “Доставка на 
дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община 
Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на 
територията на Република България“ по обособени позиции
Обособена позиция №  1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез 
система за безкасово зареждане на територията на Република България“
След запознаване с документацията за участие, изискванията на възложителя и спецификата 
на възлаганата доставка, като участник в обществената поръчка с горепосочения предмет, 
правим следното ценово предложение:

Предлагаме следните цени за доставка на трите вида горива:

№ Вид 
на Горивото

Базова борсова 
цена към 

момента на 
откриване на 
процедурата в 
лева без ДДС

%
отстъпка 
предло
жен от 

участни
ка

Единична 
цена за 

литър с % 
отстъпка в 

лева без ДДС

1 2 3 4 5
1 Бензин А-95Н 1,65 3,1 1,60
2 Дизелово гориво 1,83 3,1 1,77
3 Газ пропан бутан 0,77 3,1 0,75

Ц £
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ВАЖНО: предлаганият от съответния участник процент отстъпка на различните видове 
горива ще остане непроменен за срока на действие на договора, така както е по изискване на 
Възложителя.
Единичните цени на горивата могат да се изменят за срока на действие на договора на база 
базовата борсова цена, която се определя от средно претеглени цени на сделки за седмицата, 
съобразно Софийска стокова борса.
Участниците следва да предложат процент отстъпка за всеки вид Гориво, не по-малко от 
3% (три процента).

Предлагаме следните цени за доставка на авто консумативи:

№ Вид
на авто консуматива

Единична цена 
за литър без ДДС

1 2 3
1 Антифриз 4,11
2 Стъклопочистваща течност - лятна 1,18
3 Стъклопочистваща течност - зимна 1,18
4 Моторно масло М 10 Д 5,60
5 Моторно масло М 16 Д 5,77
6 Трансмисионно масло 7,43

*  Забележка: Предложените от участника цени, както и % отстъпка се закръглят до 
втория знак след десетичната запетая.

Приемам, че единствено и само представляваното от мен дружество ще бъдем 
отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените 
от нас цени.

До изготвяне и подписване на официален Договор, настоящото Предложение, заедно 
с писменото приемане на същото и Вашето известие възлагане, представляват обвързващ 
Договор между нас.

Начин на плащане: Плащането за доставените на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през месеца 
„стоки" се извършва по банков път до 30 дни от датата на приемане на фактурата. Към 
фактурата се представя подробна информация, отразяваща закупените количества „стоки“, 
цената на литър преди отстъпка, процента отстъпка и цена на литър след приспадната 
отстъпка. Фактурирането се извършва един път месечно в последното число на текущия 
месец. 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.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

До подписването на договорни споразумение тази оферта ще формира 
обвързващо споразумение между нас и Въ? — :-------

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице 
Наименование на участника

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС)
2016/679. ,Л



О б р а з е ц  № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово 
зареждане на територията на Република България“ по обособени позиции 
Обособена позиция № 1: “'Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез 
система за безкасово зареждане на територията на Република България“

Долуподписаната Катерина Кацева,
с ЕГН лична карта № < , издадена на г. от МВР - София,
в качеството ми на Упълномощен представител 
на „ПЕТРОЛ“ АД,
с ЕИК: 831496285, актуален телефон: 02 9690 110 
електронна поща: zop@petrol.bg

Във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка 
провеждана по реда на ЗОП с горепосочения предмет, при съобразяване с изискванията и 
приложените технически спецификации, както и всички приложения към документацията, 
предлагаме на Вашето внимание нашето предложение за изпълнение на поръчката:

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник 
отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура с 
предмет: “'Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за 
нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово 
зареждане на територията на Република България“ по обособени позиции 
Обособена позиция № 1: “Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто 
консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез 
система за безкасово зареждане на територията на Република България“

II. Декларираме, че на територията на Република България разполагаме с 360 броя 
бензиностанции, снабдени с терминални устройства за безналично плащане, работещи 24 часа в 
денонощието, (прилага се Списък на бензиностанциите снабдени с терминални устройства 
за безналично плащане, с посочен адрес)

III. Декларираме, че предлаганото гориво отговаря на изискванията на Наредбата за 
изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. \

IV. Прилагаме Описание на електронните карти (Карти за безкасово зареждане (РШ карти), 
които се прилагат при безналично плащане, съдържащо информация за: ^

# общите и специфични условия за издаването и обслужването им; .
# системата за сигурност при плащане с тях; \ \
# система за контрол за ползване на картите и механизъм за уведомя0'^ 0 иа “изложителя 

при злоупог
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# описание на системата, използвана от участника за спазване на предварително 
заложените от Възложителя условия за ползване на картите

# срок за издаване на картите (брой карти) след получаване на заявка от Възложителя и
др.

V. Имената и телефони на лице за контакти при промяна на данни, лимити, загубена 
карта или необходимост от съдействие:

Стоян Драгостинов - длъжност: Регионален представител „Ключови клиенти“, телефон: 
0887669217, e-mail: stoyan.dragostinov@petrol.bg.

VI. Срок за изпълнение на поръчката:

Предоставянето на стоките за нуждите на Община Велико Търново следва да отговаря на 
всички изисквания, съгласно техническата спецификации. Доставките да се извършват съгласно 
описаните условия за период от 24 (двадесет и четири) месеца и съгласно изискванията, 
посочени в документацията.

VII. Други - декларираме, че:

1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за 
обществена поръчка;

2. срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е 
посочена за дата на получаване на офертата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване -  нотариално заверен препис на пълномощно.
2. Списък на бензиностанциите;
3. Описание на електронните карти.

Дата: 25.02.2020 г. 
гр. София л

Подпж .........
Ка lepiu ШЕяцева
У пЪ лно^зр^ представител- ю м Ь  и

Хг \ 79 //

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент 
(ЕС) 2016/679ч\ \

mailto:stoyan.dragostinov@petrol.bg
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1. БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

1 102
Населено място

гр. БЛАГОЕВГРАД бул. Св. Димитър Солунски № 18 (изхода за 
София-до университета) 0885303965 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да
2 103 Населено място гр. СИМИТЛИ, изход Благоевград "Г.Димитров" 1 0885303966 0:00:00 0:00:00 да да да да да
3 104 Първокласен път 1-1 гр. КРЕСНА път Е79 изход Кула 0885303967 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
4 106 Населено място гр. ПЕТРИЧ, изход София (до гарата) 0885303969 0:00:00 0:00:00 да да да да да
5 107 Първокласен път 1-1 гр. КУЛАТА, ГКПП 0885303970 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
6 112 Населено място гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. Дунав (до плажа) 0885303973 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
7 113 Населено място гр. БАНСКО, вход Благоевград 0885303974 0:00:00 0:00:00 да да не да да
8 121 Населено място с. КАТУНЦИ, изхода Гоце Делчев 0885303979 7:00:00 19:00:00 да да не да
9 124 Второкласен път 11-19 гр.Разлог, на гл.път за Якоруда, след разклона за центъра 0885303782 0:00:00 0:00:00 да да да да
10 126 Населено място с. Дъбница, общ. Гърмен - на 10 км преди Гоце Делчев 0899954065 0:00:00 0:00:00 да да да да

11 127
Второкласен път 11-19 с. Копривлен, община Хаджидимово, на пътя от Гоце Делчев за 

ГКПП Илинден 0888244366 0:00:00 0:00:00 да да да
да

12 130
Населено място гр. Петрич, изход за ГКПП Златарево 0885220463 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да
13 827 Населено място гр. Сандански, ул. Младост № 12 0887288008 0:00:00 0:00:00 да да да да
14 828 Второкласен път 11-19 гр. Якоруда, изхода за Разлог 0888244366 0:00:00 0:00:00 да да не да

2. БУРГАСКА ОБЛАСТ
15 1101 Населено място БУРГАС кв. Победа, ул. Чаталджа № 3 0885303732 0:00:00 0:00:00 да да да да
16 1102 Населено място гр. БУРГАС, кс. СЛАВЕЙКОВ 0885303733 6:00:00 22:00:00 да да не да да
17 1103 Първокласен път 1-6 БУРГАС кс. СЛАВЕЙКОВ, бул. Стефан Стамболов 0885303734 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
18 1104 Първокласен път 1-9 БУРГАС изхода за Варна. ул. 'Димитър Димов" 0885303735 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
19 1105 Населено място гр. БУРГАС, ул. Иван Богоров 0885303736 0:00:00 0:00:00 да да да не да

20 1107 Населено място

гр. БУРГАС - местност ПОДА, изхода на града път Бургас- 
Созопол

0885303737 0:00:00 0:00:00 да да да да
да

21 1108 Населено място ПРИМОРСКО, ул. "Беласица" № 8 0885303738 6:00:00 22:00:00 да да не да
22 1109 Второкласен път М-99 СОЗОПОЛ, местност “Герени" 0885303739 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
23 1110 Населено място гр. ЦАРЕВО, на стария път ул. "Преображенска" № 38 0885303740 0:00:00 0:00:00 да Да да не да
24 1112 Населено място гр. МАЛКО ТЪРНОВО, ул. България № 50 0885303741 0:00:00 0:00:00 да да да да
25 1116 Първокласен път 1-9 гр. ПОМОРИЕ, гл. път Варна-Бургас 0885303744 0:00:00 0:00:00 да да да да да
26 1117 Населено място гр. КАБЛЕШКОВО, пътя Бургас-Варна 0885303745 7:00:00 22:00:00 да да не да
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27 1118 Първокласен път 1-9 гр. НЕСЕБЪР, гл. Път Бургас-Сл. Бряг 0885303746 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
28 1119 Населено място к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ в комплекса 0885303747 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
29 1120 Населено място НЕСЕБЪР - пътя Несебър - Равда, ж.к. Черно море 0885303748 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
30 1121 Второкласен път И-79 гр. СРЕДЕЦ, изхода за Бургас 0885303749 0:00:00 0:00:00 да да да да
31 1125 Населено място с. АХТОПОЛ, вход ул. "Патриарх Евтимий" 0885303753 7:00:00 20:00:00 да да не да да
32 1128 Второкласен път М-79 гр. БУРГАС. К-С МЕДЕН РУДНИК 0885303756 0:00:00 0:00:00 да да не да
33 1129 Населено място гр. БУРГАС, комплекс ИЗГРЕВ 0885303757 6:00:00 22:00:00 да да не да
34 1132 Първокласен път 1-6 на входа на с. Лозенец отдясно, посока Бургас-София 0885303727 0:00:00 0:00:00 да да да да да

' ^ 5 1133 Първокласен път 1-6

гр. Карнобат, изхода на града посока София - Бургас, на 
разклона за Шумен

0882569936 0:00:00 0:00:00 да да да
да

1134 Първокласен път 1-6 изход на Айтос към Карнобат 0885091151 0:00:00 0:00:00 да да да да
37 1137 Населено място гр.Китен, срещу автогарата 0899899001 0:00:00 0:00:00 да да да да

38 1138
Автомагистрала А1 (АМ 
.Тракия") АМ ТРАКИЯ, км 344 посока Бургас, местност Кръстина 0888706858 0:00:00 0:00:00 да да да

да
39 1816 Населено място с. Руен, Бургаско 0888880505 0:00:00 0:00:00 да да да да

3. ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
40 2105 Населено място гр. ВАРНА, св. Константин и Елена 0885303668 7:00:00 19:00:00 да да да не да
41 2106 Населено място гр. ВАРНА, кв. Бриз 0885303669 0:00:00 0:00:00 да да да да да
42 2108 Населено място гр. ВАРНА, к.к.Златни Пясъци 0885303671 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
43 2113 Населено място гр. ПРОВАДИЯ, индустриална зона юг 0885303675 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
44 2114 Населено място с. СИНЕЕЛ 0885303676 0:00:00 0:00:00 да да не да
45 2115 Населено място гр. ВЪЛЧИ ДОЛ 0885303677 6:30:00 21:00:00 да да не да
46 2117 Първокласен път 1-9 гр. БЯЛА, ул. Трифон Милушев 0885303679 0:00:00 0:00:00 да да да да да

V 7 2119 Населено място гр. ВАРНА, ул. Янко Мустаков 0885303710 0:00:00 0:00:00 да да не да
2120 Населено място гр. ВАРНА, район Владислав Варненчик, местност Кьор бунар 0885303682 0:00:00 0:00:00 да да да не да
2121 Населено място гр. ВАРНА, кв. Победа, бул. Христо Смирненски 30 0885303683 0:00:00 0:00:00 да да не да

50 8125 Населено място гр. БЕЛОСЛАВ 0885303686 7:00:00 19:00:00 да да не да

51

N

2127
Населено място гр. ПРОВАДИЯ, ул. Христо Ботев № 17, вход от магистралата 0888669210 0:00:00 0:00:00 да да да

да
52 2128 Населено място гр. СУВОРОВО, ул. Здравко Бомбов 0885303688 6:30:00 22:00:00 да да не да
53 2129 Населено място гр. ВАРНА, кв. Възраждане 0885303689 0:00:00 0:00:00 да да да не да

54 2130
Населено място

гр. ВАРНА, бул. Владислав Варненчик № 256- изход София- 
двете кули

0885303690 0:00:00 0:00:00 да да да да да
да

55 2131
Населено място гр.Варна,кв.Владислав Варненчик, местност Голям пясък-парцел 

64, Аксакове
0885303858 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да
56 2136 Първокласен път 1-9 гр. Варна, м. Харамията на 5 км посока Бургас 0885303691 0:00:00 0:00:00 да да да да да
57 2141 Населено място гр. Варна, бул. Сливница № 201 0897678104 0:00:00 0:00:00 да да да да да

4. ВЕЛИКОТЪРНОВСКА ОБЛАСТ
58 4203 Първокласен път 1-5 гр. В.ТЪРНОВО, Дервеня ВХОД Русе 0885303426 0:00:00 0:00:00 да да да не Да
59 4204 Населено място гр. ЕЛЕНА, индустриалната част 0885303427 0:00:00 0:00:00 да да да да
60 4206 Населено място гр. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, до казармата 0885303429 0:00:00 0:00:00 да да да да да
61 4207 Населено място с. ПЪРВОМАЙЦИ, изхода за Горна Оряховица 0885303430 7:00:00 19:00:00 да да не да

62 4209 Населено място гр. СВИЩОВ, ул. 33-ти свищовски полк № 83, център 0885303431 0:00:00 0:00:00 да да да да аа ...

63 4216 Населено място П.ТРЪМБЕШ изхода за В. Търново 0885303435 7:00:00 19:00:00 да да не да
64 4217 Първокласен път 1-3 с. МАСЛАРЕВО пътя София - Варна 0885303436 6:00:00 21:00:00 да да не да

65 4223 Населено място с. РЕСЕН изход Павликени 0885303437 0:00:00 0:00:00 да да не да

66 4225 Населено място В.ТЪРНОВО на входа от Варна 0885303438 0:00:00 0:00:00 да да да да да
67 4228 Населено място В.ТЪРНОВО - бул. България 0885303440 0:00:00 0:00:00 да ла да да д а да
68 4837 Населено място гр. Павликени, ул. Бачо Киро 62, на изхода за Свищов 0879023214 0:00:00 0:00:00 Да да да да
69 4838 Населено място гр. Златарица, ул. Проф. Златарски 100 0899815227 0:00:00 0:00:00 да да да да

/ I
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70 4839 Населено място гр. Стражица, ул. Промишлена 2А 0885387265 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да
5. ВИДИНСКА ОБЛАСТ

71 3201 Населено място гр. ВИДИН, УЛ.МИТРОПОЛИТ КИРИЛ №1 0885303931 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да не да да
72 3202 Населено място гр. ВИДИН, КВ. РАБОТНИЧЕСКО СЕЛИЩЕ 0885303932 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да
73 3204 Населено място гр. КУЛА, ВХОД ОТ ВИДИН 0885303934 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да
74 3207 Населено място гр. БЕЛОГРАДЧИК, ВХОД ОТ ВИДИН 0885303937 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да
75 3210 Първокласен път 1-1 с. РУЖИНЦИ, ШОСЕ Е79, изход МОНТАНА 0885303940 7:00:00 19:00:00 да да не да

„ 76 3211 Населено място гр. БРЕГОВО, УЛ. Г. ДИМИТРОВ № 54 0885303941 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да
77 3212 Населено място гр. ВИДИН, ТЕЦ ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 0885303942 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да не да
78 3219 Населено място гр. ВИДИН, УЛ. Цар Симеон Велики № 76А 0885303195 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да да

6. ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ
79 3103 Населено място гр. ВРАЦА, ул. Илинден № 4 0885303912 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да
80 3104 Първокласен път 1-1 гр. МЕЗДРА вход от София 0885303913 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да
81 3105 Населено място гр. МЕЗДРА, ул. "9-ти септември", център 0885303914 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да не да
82 3106 Населено място гр. РОМАН, Изход за Златна Панега 0885303915 7:00:00 2 0 :0 0 :0 0 да да не да
83 3107 Населено място гр. КРИВОДОЛ, ул. Т . Димитров" 0885303916 7:00:00 19:00:00 да да не да
84 3110 Населено място с. БОРОВАН , ШОСЕ ИЗХ. ОРЯХОВО 0885303919 0 :0 0 :0 0 0 :0 0 :0 0 да да да да да
85 3112 Населено място с. ГЛОЖЕНЕ, КВ.83 ИЗХ. ОРЯХОВО 0885303921 7:00:00 19:00:00 да да не да
86 3117 Населено място с. БУТАН ОБЛ. МОНТАНА, Вход от ВРАЦА 0885303925 7:00:00 19:00:00 да да не да
87 3118 Населено място гр. ВРАЦА, Млекокооп 0885303926 6:00:00 2 2 :0 0 :0 0 да да не да
88 3120 Второкласен път 11-15 гр. Оряхово - изход посока гр. Враца 0885303654 0:00:00 0:00:00 да да не да
89 3123 Населено място гр. ВРАЦА, УЛ. МАКСИМ ГОРКИ 0885303929 6:00:00 2 2 :0 0 :0 0 да да не да
90 3133 Населено място гр. ВРАЦА 0885303930 7:00:00 19:00:00 да да не да
91 3134 Населено място гр. Козлодуй, ул. Освободител № 10 0885962022 0:00:00 0:00:00 да да да да
92 3820 Населено място гр. Бяла Слатина, ул. Николай Хрелков 31 0897921177 0:00:00 0:00:00 да да да да

7. ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
\93 4301 Населено място гр. ГАБРОВО, изхода за Севлиево 0885303442 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
34 4302 Населено място гр. ГАБРОВО, бул. Бойката, изход за В.Търново 0885303443 7:00:00 2 0 :0 0 :0 0 да да не да
95 4303 Населено място гр. ТРЯВНА, изхода за Габрово 0885303444 0:00:00 0:00:00 да да да да да
96 4304 Населено място гр. ДРЯНОВО, ул. Шипка № 214, център 0885303445 6:00:00 2 1 :0 0 :0 0 да да не да да
97 4307 Населено място гр. СЕВЛИЕВО, на входа от Плевен 0885303447 0:00:00 0:00:00 да да да да да
98 4314 Населено място гр. Дряново - вход от Габрово 0887247467 0:00:00 0:00:00 да да не да да

8. ДОБРИЧКА ОБЛАСТ
'-* è 2202 Населено място гр. ДОБРИЧ, пътя за с. Житница ул. Калиакра 0885303693 0:00:00 0:00:00 да да да да да

100 2203
Населено място гр. ДОБРИЧ, ИЗХОД ЗА ВАРНА, ж.к. Добротица ул. 25-ти 

септември № 2
0885303694 7:00:00 19:00:00 да да да не

да
101 2205 Населено място гр. ТЕРВЕЛ, кв. Изгрев, ул. Хан Аспарух 99 0885303696 0:00:00 0:00:00 да да да да да
102 2206 Населено място гр. КАВАРНА, ул. България № 1 0885303697 0:00:00 0:00:00 да да да да да
103 2209 Населено място гр. БАЛЧИК, ул. Дунав 0885303699 0:00:00 0:00:00 да да да да да
104 2210 Първокласен път 1-9 к.к. АЛБЕНА 0885303700 0:00:00 0:00:00 да да да не да

105 2212
Второкласен път М-9 гр. ДОБРИЧ, СЕВЕРЕН ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ ЗА ЛЕТИЩЕТО 0885303702 7:00:00 19:00:00 да да не

да
106 2213 Населено място гр. ДОБРИЧ, ИЗХОДА ЗА ШУМЕН ул. 3-ти март № 302 0885303703 7:00:00 19:00:00 да да не да
107 2214 Населено място гр. ДОБРИЧ, КВ.БАЛИК, ул. Ясна Поляна 0885303704 0:00:00 0:00:00 да да да да
108 2226 Населено място Ген. Тошево, Промишлена зона на града, ул. "Д. Благоев" 0889669194 0:00:00 0:00:00 да да да да
109 2229 Населено място с. Оброчище, община Балчик 0885248390 0:00:00 0:00:00 да да да да
110 2230 Населено място с. Полковник Дяково, община Крушари 058600041 0:00:00 0:00:00 да да не да
111 2231 Населено място гр. Балчик - околовръстно шосе 0895044604 0:00:00 0:00:00 да да да да
112 2821 Първокласен път 1-9 гр. Шабла, ул."Равно поле" 1, изход на града за Варна 0888669298 8:00:00 17:00:00 да да да да
113 2822 Първокласен път 1-9 гр. Шабла, ул. Добруджа 66, изхода за Дуранкулак 0885668056 6:30:00 22:00:00 да да не да
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9. КЪРДЖАЛИЙСКА о б л а с т

114 8301 Населено място гр. КЪРДЖАЛИ, бул. Беломорски, АВТОГАРА 0885303845 0:00:00 0:00:00 да Да да Да да да
115 8304 Населено място с. АРДИНО, ПЪТЯ ЗА СМОЛЯН, м. Любовна чешма 0885303411 7:00:00 19:00:00 да да не да
116 8306 Населено място гр. МОМЧИЛГРАД, ИЗХОДА ЗА КЪРДЖАЛИ 0885303850 0:00:00 0:00:00 да да да да да
117 8307 Населено място гр. КРУМОВГРАД, ПЪТЯ ЗА ИВАЙЛОВГРАД 0885303851 0:00:00 0:00:00 да да да да да
118 8308 Населено място с. ПОДКОВА, ДЖЕБЕЛСКА РЕКА 0885303852 6:00:00 22:00:00 да да не да
119 8309 Пръвокласен път 1-5 с. ЧЕРНООЧЕНЕ, МЕСТНОСТ ’"ЮСУФ ДУДУ" 0885303853 0:00:00 0:00:00 да да да да да

8310 Населено място гр. ДЖЕБЕЛ, ул. Илдъръм № 23, АВТОГАРА 0885303854 7:00:00 19:00:00 да да не да да
121 8311 Населено място гр. КЪРДЖАЛИ, КВ. "ВЪЗРОЖДЕНЦИ" 0885303855 6:00:00 22:00:00 да да не да
122 8315 Населено място с. Кирково 0889669205 0:00:00 0:00:00 да да да да

10. КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ
123 201 Населено място гр. КЮСТЕНДИЛ, изход София, бул. Софийско шосе 0885303980 0:00:00 0:00:00 да да да да да
124 202 Населено място гр. КЮСТЕНДИЛ, ул. Гюешевско шосе, изход Гюешево 0885303981 0:00:00 0:00:00 да да не да да
125 204 Населено място гр. ДУПНИЦА, изход за Благоевград, Св. Иван Рилски 317 0885303982 0:00:00 0:00:00 да да да да да
126 205 Населено място гр. БОБОВ ДОЛ, изход Дупница 0885303983 0:00:00 0:00:00 да да да да да
127 207 Населено място с. КОЧЕРИНОВО, м. Брежето 0885303984 0:00:00 0:00:00 да да да да да
128 208 Населено място гр. РИЛА, входа (посока Рилски Манастир) 070542424 6:00:00 22:00:00 да да да да да да
129 216 Населено място гр. Дупница, изход за гр. Кюстендил 0889718545 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
130 809 Населено място с. Невестино, изход за Кюстендил 0889370371 6:00:00 22:00:00 да да не да
131 7227 Населено място гр. Сапарева баня, ул. Александър Стамболийски 25 0879008807 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

11. ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
132 4401 Населено място гр. ЛОВЕЧ, на изхода за София 0885303450 0:00:00 0:00:00 да да да да да
133 4405 Населено място гр. ТРОЯН, изход за Беклемето 0885303454 0:00:00 0:00:00 да да да да да
134 4407 Населено място гр. ЛОВЕЧ, "Колелото", бул. Мизия 0887669206 0:00:00 0:00:00 да да да да да
135 4409 Населено място гр. ЛУКОВИТ, на входа от София 0885303456 0:00:00 0:00:00 да да да да да

1 136 4411 Населено място гр. Златна Панега на пътя за София 0885303458 0:00:00 0:00:00 да да да да
137 4418 Населено място с. МАЛИНОВО на пътя София-Варна, м. Юртлука 0885303462 0:00:00 0:00:00 да да да да да
138 4420 Първокласен път 1-4 с. МИКРЕ на пътя София-Варна, м. Дончовското 0885303464 0:00:00 0:00:00 да да не да
139 4421 Населено място гр. Ябланица, кв. Кът 0885303465 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
140 4422 Населено място с.Старо село, общ.Троян 0887669260 0:00:00 0:00:00 да да да да

141 4424
Второкласен път М-35 гр. Ловеч - гл. път № 35 посока от Плевен към Троян, ул. 

Батовско шосе 0885303834 0:00:00 0:00:00 да да да да да
да

142 4834 Населено място с.Рибарица, между Рибарица и Тетевен, посока Тетевен 0888295491 0:00:00 0:00:00 да да не да
12. МОНТАНСКА ОБЛАСТ

143 3303 Населено място гр. МОНТАНА, РУЖ. ШОСЕ, УЛ. ВЕРЕНИШКА 0885303944 0:00:00 0:00:00 да да да да да
144 3305 Населено място гр. ВЪРШЕЦ - ВХОД ОТ ВРАЦА 0885303945 0:00:00 0:00:00 да да да да
145 3308 Населено място гр. ВЪЛЧЕДРЪМ, УЛ. РАКОВСКИ 50 0885303948 0:00:00 0:00:00 да да не да
146 3309 Населено място с. МЪРЧЕВО, ИЗХОД ЗА ОРЯХОВО 0885303949 7:00:00 19:00:00 да да не да
147 3310 Населено място с. Г.ГЕНОВО, БЕЛОГРАДЧИШКО ШОСЕ 0885303950 07:00-11:30 13:00-18:00 да да не да
148 3311 Населено място ф. БОЙЧИНОВЦИ, КВ. ОГОСТА 0885303951 07:00-11:30 4. 14:30-18:30 4. да да не да
149 3313 Населено място гр. ЛОМ, м-ст "Бахчите", ул. Ал. Стамболийски 0885303952 0:00:00 0:00:00 да да да да
150 3319 Населено място ф. Монтана, бул. "Хр. Ботев" 66 0885220475 0:00:00 0:00:00 да да да да да
151 3819 Населено място гр. Берковица, Промишлена зона, вход от Монтана 0898424110 0:00:00 0:00:00 да да да да

13. ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ
152 5202 Населено място Ф. ПАЗАРДЖИК, бул. Цар Освободител N9 43 0885303269 0:00:00 0:00:00 да да да да да
153 5205 Първокласен път 1-8 ГР. СЕПТЕМВРИ, ул. Велинградско шосе 0885303270 0:00:00 0:00:00 да да да да
154 5206 Първокласен път 1-8 ГР. БЕЛОВО, ул. Освобождение № 177 0885303271 0:00:00 0:00:00 да да да не да
155 5207 Населено място ГР. СТРЕЛЧА, ул. Руски № 110 0885303272 6:00:00 22:00:00 да да не да
156 5208 Населено място ГР. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. Г. Бенковски 0885303273 0:00:00 0:00:00 да да да да да
157 5210 Населено място ГР. БАТАК, м. Превала 0885303275 7:00:00 19:00:00 да да не да
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158 5211 Населено място гр. ВЕЛИНГРАД, ул. Хр. Ботев № 41 0885303276 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

159 5215
Републикански път А 1 
(АМ „Тракия“)

АМ ТРАКИЯ, с. КАЛУГЕРОВО 0885303278 0:00:00 0:00:00 да да не
да

160 5216
Републикански път А 1 
(АМ „Тракия“)

АМ ТРАКИЯ, с. ЦЕРОВО 0885303279 0:00:00 0:00:00 да да не да
да

161 5222 Първокласен път 1-8 гр. Пазарджик, ул. "Струма" № 49 0885303289 0:00:00 0:00:00 да да да да да
162 5223 Населено място гр. Пещера, ул. Георги Зафиров № 31 0889510787 7:00:00 19:00:00 да да не да

N 6 3 5224 Населено място гр. Пазарджик, ул.Стоян Ангелов 93 0887072396 0:00:00 0:00:00 да да да да да
164 5826 Населено място гр. Батак, ул. Антонивановци 1А 0886740060 7:00:00 23:00:00 не не да

14. ПЕРНИШКА ОБЛАСТ
165 7305 Населено място с. ИЗВОР 0885220465 0:00:00 0:00:00 да да не да
166 7308 Населено място гр. ТРЪН, изход за ГКПП 0885220468 0:00:00 0:00:00 да да не да
167 7309 Населено място гр. ЗЕМЕН, ул. Пещерско шосе № 10 0885220469 7:00:00 19:00:00 да да не да
168 7311 Първокласен път 1-1 с. ДРАГИЧЕВО 0885220471 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
169 7312 Населено място гр. Брезник, ул. Андрей Михайлов 0885303851 0:00:00 0:00:00 да да да да
170 7313 Населено място гр. Радомир, кв. Гърляница 0886713841 0:00:00 0:00:00 да да да да
171 7314 Населено място гр. Перник, околовръстно шосе, посока Перник 0893994877 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

15. ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ
172 4101 Населено място гр. ПЛЕВЕН, парк Кайлъка 0885303405 6:00:00 22:00:00 да да не да
173 4102 Населено място гр. ПЛЕВЕН, пътя за Гривица 0885303406 0:00:00 0:00:00 да да да да да
174 4106 Населено място гр. ПЛЕВЕН, вход от София - Дунавия 0885303409 6:00:00 22:00:00 да да не да
175 4109 Населено място гр. ЧЕРВЕН БРЯГ, до база Петрол 0885303412 0:00:00 0:00:00 да да да да да
176 4110 Населено място гр. ЧЕРВЕН БРЯГ, до ж.п. гара 0885303413 6:00:00 22:00:00 да да не да
177 4111 Населено място с. РАДОМИРЦИ, пътя Плевен - София 0885303414 6:00:00 22:00:00 да да да да
178 4113 Първокласен път 1-3 с. БЪЛГАРЕНЕ, на пътя за Русе 0885303416 0:00:00 0:00:00 да да да да да
179 4114 Населено място гр. ГУЛЯНЦИ, изход за Никопол 0885303417 7:00:00 19:00:00 да да не да
180 4115 Населено място гр. НИКОПОЛ, изход за Плевен 0885303418 7:00:00 21:00:00 да да не да
181 4116 Населено място с.БРЕСТ, изход за Плевен 0885303419 7:30:00 16:30:00 да да не да
182 4123 Населено място гр. БЕЛЕНЕ, изход за Плевен 0885303423 0:00:00 0:00:00 да да да да да
183 4127 Населено място гр. ЛЕВСКИ, ул. Цар Иван Асен II, изход за Плевен 0885303687 0:00:00 0:00:00 да да да да да
184 3109 Населено място гр. КНЕЖА УЛ. Д. БУТАНСКИ 0885303918 0:00:00 0:00:00 да да да да да

16. ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ
185 5102 Населено място гр. ПЛОВДИВ, БРЕЗОВСКО ШОСЕ 0885303230 7:00:00 19:00:00 да да не да
186 5104 Населено място гр. ПЛОВДИВ, бул. Найчо Цанов-Асеновградско шосе 0885303231 0:00:00 0:00:00 да да да не да

.-187 5106 Населено място гр. ПЛОВДИВ, бул. В.АПРИЛОВ № 76 0885303233 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
188 5108 Населено място гр. ПЛОВДИВ, ул. В.ЛЕВСКИ № 141 0885303235 0:00:00 0:00:00 да да да да да
189 5110 Населено място гр. ПЛОВДИВ, бул. България 0885303237 0:00:00 0:00:00 да да да да да
190 5112 Населено място гр. ПЛОВДИВ, ул. Бяло море 0885303239 7:00:00 21:00:00 да да не да
191 5115 Населено място гр. ПЛОВДИВ, ул. Родопи 0885303242 7:00:00 19:00:00 да да не да
192 5117 Населено място гр. КРИЧИМ, бул. Тракия № 22 0885303244 0:00:00 0:00:00 да да да да да
193 5119 Първокласен път 1-8 с. Цалапица, м. ОРТА ХАН, обл. Пловдивска 0885303246 0:00:00 0:00:00 да да да да да
194 5120 Населено място гр. СЪЕДИНЕНИЕ 0885303247 0:00:00 0:00:00 да да да да да
195 5121 Второкласен път М-56 гр. РАКОВСКИ 0885303248 0:00:00 0:00:00 да да да да да

196 5122
Населено място

гр. ПЛОВДИВ, АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ /с. Брестник, м. Горна 
каба/

0885303249 0:00:00 0:00:00 да да да да да
да

197 5123 Населено място гр. АСЕНОВГРАД, ул. БАЧКОВСКО ШОСЕ 0885303250 0:00:00 0:00:00 да да да да да

198 5124
Населено място гр. АСЕНОВГРАД-ЖЕЛЕЗЕН МОСТ-ул. Цар Иван Асен II № 2 0885303251 0:00:00 0:00:00 да да не да да

199 5127 Първокласен път 1-6 гр. КАЛОФЕР 0885303254 7:00:00 22:00:00 да да не да
200 5131 Населено място гр. ХИСАР, ул. Христо Ботев 20А 0885303258 0:00:00 0:00:00 да да да да да
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201 5133
Автомагистрала А1 (АМ 
„Тракия')

АМ ТРАКИЯ 124 км, посока Бургас - София 0885303260 0:00:00 0:00:00 да да да да да
да

202 5134 Населено място гр. ПЕРУЩИЦА, ул. Иван Вазов № 1А 0885303261 7:00:00 19:00:00 да да да не да
203 5135 Населено място с. БЕЛОЗЕМ 0885303262 7:00:00 19:00:00 да да не да
204 5136 Населено място гр. ПЛОВДИВ, бул. Васил Априлов № 152А, изход за София 0885303263 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
205 5137 Населено място гр. ПЛОВДИВ, ж.к. ТРАКИЯ, бул. СЪЕДИНЕНИЕ 0885303264 6:00:00 22:00:00 да да не да
206 5138 Първокласен път 1-6 гр. КАРЛОВО 0885303265 0:00:00 0:00:00 да да да да да

,207 5139 Населено място гр. ПЛОВДИВ, ж.к. ТРАКИЯ, бул. ЦАР СИМЕОН 0885303266 0:00:00 0:00:00 да да да да да
208 5144 Второкласен път М-58 гр. АСЕНОВГРАД, изход за Кърджали 0888707714 0:00:00 0:00:00 да да да да да
209 5145 Населено място гр. Първомай, ул. Княз Борис I , кв. Дебър 0887669000 0:00:00 0:00:00 да да да да да

210 5149
Второкласен път Н-64 с. Долна Махала, общ.Калояново, обл. Пловдив, пътя Карлово - 

Пловдив
0887206074 8:00:00 17:00:00 да да да

да

211 5154
Населено място гр. ПЛОВДИВ, ул. Найчо Цанов, транспортен възел Родопи 0887669138 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да

212 5155
Населено място

гр. ПЛОВДИВ, околовръстно шосе, м. Текен пара, землище на с. 
Оризари, общ. Родопи 0886411925 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да
213 5156 Населено място Гр.Пловдив, ул. Асеновградско шосе 10 срещу КЦМ 032626688 0:00:00 0:00:00 да да да да

17. РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ
214 6202 Първокласен път 1-2 гр. РАЗГРАД, на гл.път Русе - Варна 0885303624 0:00:00 0:00:00 да да да да да
215 6204 Първокласен път 1-2 гр. ЦАР КАЛОЯН, гл.път Русе - Варна 0885303626 0:00:00 0:00:00 да да не да
216 6206 Второкласен път М-23 гр. КУБРАТ, на път Русе - Кубрат 0885303628 0:00:00 0:00:00 да да да да
217 6208 Второкласен път М-23 гр. ЗАВЕТ, изход път Кубрат - Русе 0885303630 0:00:00 0:00:00 да да не да
218 6210 Населено място гр. СЕНОВО - до МОК Каолиново 0885303631 8:00:00 20:00:00 да да не да
219 6214 Населено място гр. ИСПЕРИХ, ул."Васил Левски" 0899915161 0:00:00 0:00:00 да да не да
220 6215 Населено място гр. РАЗГРАД, кв. Гецово 0895484734 0:00:00 0:00:00 да да да да

18. РУСЕНСКА ОБЛАСТ
221 6102 Населено място гр. РУСЕ, 3-ти март, изход за София 0885303608 0:00:00 0:00:00 да да да да
222 6104 Населено място гр. РУСЕ, бул. Липник № 128, до КАТ 0885303610 0:00:00 0:00:00 да да да да да
223 6105 Населено място гр. РУСЕ, в района на Дунав мост 0885303611 0:00:00 0:00:00 да да да да да
224 6106 Населено място гр. РУСЕ, бул. Христо Ботев, път Русе - Варна изход 0885303612 0:00:00 0:00:00 да да да да да
225 6108 Второкласен път М-21 с. БАБОВО, на гл.път Русе - Силистра 0885303614 6:00:00 20:00:00 да да не да
226 6109 Населено място гр. ДВЕ МОГИЛИ, ул. Черно море N8 5 0885303615 6:00:00 22:00:00 да да да не да

-227 6110 Първокласен път 1-5 гр. БЯЛА, бул. Кольо Фичето на гл.път Русе - София 0885303616 0:00:00 0:00:00 да да да да Да

228 6115
Населено място гр. РУСЕ, МИНИ ДУНАВ РУСЕ, ул. Околчица № 19 (стадион 

Дунав) 0885303618 0:00:00 0:00:00 да да не
да

19. СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ
229 6302 Първокласен път 1-7 гр. СИЛИСТРА, изход към Добрич 0885303633 0:00:00 0:00:00 да да да да
230 6303 Населено място гр. СИЛИСТРА, кв. Калипетрово 0885303634 0:00:00 0:00:00 да да не да
231 6305 Първокласен път 1-7 гр. ДУЛОВО, на път Силистра - Шумен 0885303635 0:00:00 0:00:00 да да да да Да
232 6307 Второкласен път М-21 гр. ЗАФИРОВО, на път Русе - Силистра 0885303636 0:00:00 0:00:00 да да не да
233 6308 Първокласен път 1-7 гр. АЛФАТАР, на път Силистра -Дулово-ул. Олшанка N8 159 0885303637 0:00:00 0:00:00 да да да да да
234 6309 Второкласен път М-21 гр. ТУТРАКАН, на път Русе - Силистра, местност Баша 0885303638 0:00:00 0:00:00 да да не да да
235 6310 Населено място гр. СИЛИСТРА, на ГКПП Силистра 0885303639 7:00:00 19:00:00 да да не да
236 6311 Второкласен път М-23 с. ОКОРШ, на път Исперих - Дулово 0885303640 7:00:00 19:00:00 да да не да
237 6316 Населено място гр. ДУЛОВО, до автогара, ул. Н. Петков N8 10 0893632362 0:00:00 0:00:00 да да да да да
238 6317 Населено място гр. Главиница, ул. Оборище№ 5 0887381864 7:00:00 22:00:00 да да да да

239 6319 Населено място гр. Кайнарджа 089679870008 7:00:00 19:00:00 да да да да
240 6320 Населено място гр. Тутракан, ул. Марица 7 0888341696 0:00:00 0:00:00 да да да да

20. СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ
241 1201 Населено място гр. СЛИВЕН , ул. Димитър Пехливанов-Добрович 13 0885303759 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
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242 1207 Населено място гр. ТВЪРДИЦА, ул. Княз Борис I 0885303764 6:30:00 20:30:00 да да не да
243 1208 Второкласен път М-55 гр. НОВА ЗАГОРА изход Раднево 0885303765 0:00:00 0:00:00 да да да да да
244 1209 Второкласен път М-48 гр. КОТЕЛ пътя Ямбол - Шумен 0885303766 0:00:00 0:00:00 да да не да да
245 1210 Първокласен път 1-6 гр. СЛИВЕН, м. РАМАНУША път Бургас-Сливен 0885303767 0:00:00 0:00:00 да да да да

246 1217
Второкласен път М-66 гр. Нова Загора отляво, посока Бургас, кв. Изток, ул. П.Евтимий 0885303728 0:00:00 0:00:00 да да да да

да
247 1817 Населено място гр. КОТЕЛ, ул. Васил Левски 2 0878401044 0:00:00 0:00:00 да да да да

Ч 21. СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ
248 5301 Населено място гр. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО 0885303280 0:00:00 0:00:00 да да да да да
249 5306 Населено място гр. ДЕВИН, ул. Освобождение 0885303283 0:00:00 0:00:00 да да да да да
250 5307 Населено място гр. Чепеларе, к.к. ПАМПОРОВО 0885303284 0:00:00 0:00:00 да да да да да
251 5308 Населено място с. СРЕДНОГОРЦИ 0885303285 7:00:00 21:00:00 да да да не да
252 5309 Населено място гр. ЗЛАТОГРАД, ул. България N9 31 0885303286 0:00:00 0:00:00 да да да да да
253 5311 Населено място гр. РУДОЗЕМ, ул. Хан Аспарух 0885303287 0:00:00 0:00:00 да да да да да
254 5313 Населено място с. НЕДЕЛИНО 0885303288 0:00:00 0:00:00 да да да да да
255 5825 Населено място гр. Доспат, ул. Тракия N9 17 0895708435 0:00:00 0:00:00 да да да да

22. СОФИИСКА ОБЛАСТ
256 7203 Населено място гр. ДРАГОМАН-дясно 0885220443 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
257 7205 Населено място гр. СЛИВНИЦА, ул. П.Хилендарски № 57 0885220445 7:00:00 21:00:00 да да не да
258 7206 Първокласен път 1-8 с. НОВИ ХАН 0885220446 7:30:00 19:30:00 да да не да
259 7207 Първокласен път 1-8 гр.ИХТИМАН, ул. Цар Освободител 0885220447 0:00:00 0:00:00 да да да да да
260 7210 Населено място гр.САМОКОВ, изход за София 0885220450 0:00:00 0:00:00 да да да да да
261 7211 Първокласен път 1-6 с. САРАНЦИ 0885220451 0:00:00 0:00:00 да да не да
262 7212 Първокласен път 1-6 с. МИРКОВО 0885220452 0:00:00 0:00:00 да да не да

?263 7214 Населено място гр. КОПРИВЩИЦА, ул. Любев Каравелов № 80 0885220454 6:30:00 20:30:00 да да не да
264 7217 Населено място гр. БОТЕВГРАД, бул. Цар Освободител № 41 0885220456 0:00:00 0:00:00 да да не да
265 7220 Населено място гр. ЕТРОПОЛЕ-вх.Златица, бул. Руски 0885220457 0:00:00 0:00:00 да да да да да

266 7223
Автомагистрала А1 (АМ 
„Тракия“ ) Мотел ИХТИМАН-АМ ТРАКИЯ- север 43-ти км. 0885220460 0:00:00 0:00:00 да да не

да
267 7224 Населено място гр. ГОДЕЧ, изход София 0885220461 7:00:00 19:00:00 да да не да
268 7228 Населено място с. Равно поле, общ. Елин Пелин 0887669196 0:00:00 0:00:00 да да да да
269 7230 Населено място гр. Елин Пелин, бул. Новоселци № 101 0885303845 0:00:00 0:00:00 да да да да

270 7231
Автомагистрала А2 (АМ 
„Хемус“) АМ „Хемус", с. Йорданкино, км. 5+540, дясно 0885303609 0:00:00 0:00:00 да да да да да

да
271 7812 Първокласен път 1-6 гр. Пирдоп, изход Пирдоп за Златица 0888941872 0:00:00 0:00:00 да да да да
272 7827 Първокласен път 1-8 гр. Костенец, ул. Боровец N9 20, изход за Самоков 0878636161 0:00:00 0:00:00 да да не да
273 7828 Населено място гр. Костинброд 0888875111 0:00:00 0:00:00 да да да да
274 7829 Населено място гр. Ботевград. Бул."Цар Освободител", № 32А 072360271 0:00:00 0:00:00 да да да да

23. СОФИЯ - ГРАД
275 7101 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Ломско шосе 226, изход от София 0885220401 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
276 7102 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Пенчо Славейков, Пирогов 0885220402 0:00:00 0:00:00 да да не да да
277 7103 населено място гр. БАНКЯ, вход от Сливница 0885220403 0:00:00 0:00:00 да да да да
278 7104 населено място гр. СОФИЯ, бул.К.Величков/ Пиротска 0885220404 0:00:00 0:00:00 да да да да да

279 7106
Населено място

гр. СОФИЯ, ж.к. Люлин, 5-ти микрорайон, околовръстно на 
Люлин

0885220406 0:00:00 0:00:00 да да да да да
да

280 7111
Населено място гр. СОФИЯ, Илиенско шосе с/у входа на ТБ Илиенци /бул. Рожен/ 0885220409 7:00:00 19:00:00 да да не

да
281 7113 Първокласен път 1-8 гр. СОФИЯ, мотел Божур 0885220410 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

282 7116
Автомагистрала А1 (АМ 
„Тракия")

гр. СОФИЯ, мотел Изток - АМ ТРАКИЯ 0885220411 0:00:00 0:00:00 да да да да
да

283 7118 Населено място гр. СОФИЯ, ж.к. Младост-3 бул. "Йордан Милев" 0885220412 0:00:00 0:00:00 да да да не да да
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284 7119 Населено място гр. СОФИЯ, кв. Павлово-бул. Цар Борис III локално 0885220413 7:00:00 21:30:00 да да не да
285 7120 Населено място гр. СОФИЯ, театър София /ул.Силистра 8/ 0885220414 6:30:00 22:00:00 да да да не да
286 7121 Населено място гр. СОФИЯ, кв. Слатина - до ПЖИ 0885220415 0:00:00 0:00:00 да да да да да

287 7125
Първокласен път 1-8 гр. СОФИЯ- Милево ханче бул. Сливница/Околовръстно шосе 0885220418 0:00:00 0:00:00 да да не

да

288 7126
Първокласен път 1-8 гр. СОФИЯ-Горубляне бул. Цариградско шосе-вход от Пловдив 0885220419 0:00:00 0:00:00 да да да да

да
289 7128 Първокласен път 1-6 гр. СОФИЯ, кв.Враждебна Ботевградско шосе-изход Варна 0885220421 0:00:00 0:00:00 да да да да да
290 7129 Населено място гр. СОФИЯ, срещу КАТ, бул. Драган Цанков 0885220422 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
291 7130 Населено място гр. София, Младост 2, бул. Александър Малинов 0885220423 7:00:00 19:00:00 да да не да
292 7133 Населено място гр. СОФИЯ, ресторант Вагона зад Лидъл 0885220425 0:00:00 0:00:00 да да да не да
293 7134 Населено място гр. СОФИЯ, ул. Кусевич 0885220426 0:00:00 0:00:00 да да не да
294 7135 Населено място гр. СОФИЯ, кв. Обеля, ул. № 2 0885220427 0:00:00 0:00:00 да да да да да
295 7136 Населено място гр. СОФИЯ, кв. Орландовци, бул. Първа бълг. Армия 0885220428 6:30:00 21:30:00 да да не да
296 7141 Населено място гр. СОФИЯ, разклон за Аерогарата 0885220430 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
297 7144 Населено място гр. СОФИЯ, ж.к. Надежда /околовръстно шосе/ 0885220432 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
298 7145 Населено място гр. СОФИЯ, кв. Хр. Смирненски 0885220433 0:00:00 0:00:00 да да да да да
299 7146 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Т. Каблешков /последна спирка 74,76/ 0885220434 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
300 7150 Населено място гр. СОФИЯ, ж.к. Дружба 1 до бл. 164 0885220437 0:00:00 0:00:00 да да не да
301 7151 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Симеоновско шосе с/у х-л Амбасадор 0885220438 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
302 7152 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Данаил Николаев-моста Чавдар 0885220439 0:00:00 0:00:00 да да да да да да
303 7154 Населено място гр. СОФИЯ, ул. Сребърна № 21 0882529997 0:00:00 0:00:00 да да да да да
304 7157 Населено място гр. СОФИЯ, ул. Бойчо Бойчев 0899281100 0:00:00 0:00:00 да да не да
305 7160 Населено място гр. СОФИЯ, бул. Европа № 171 0899986385 0:00:00 0:00:00 да да да да
306 7161 Населено място гр. София, бул. Цариградско шосе 62 0885220416 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

24. СТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ

307 8102
Първокласен път 1-5 гр. СТАРА ЗАГОРА, изход за КАЗАНЛЪК, местност "БЕШБУНАР" 0885303809 0:00:00 0:00:00 да да да да

Да
308 8103 Населено място гр. СТАРА ЗАГОРА, изхода за БУРГАС С/У СБА 0885303810 7:00:00 19:00:00 да да не да
309 8106 Второкласен път И-57 гр. РАДНЕВО, кв. 37 южно от града 0885303812 0:00:00 0:00:00 да да да да

*310 8108 Второкласен път М-76 гр. ТОПОЛОВГРАД, ул. Искър № 14 0885303813 0:00:00 0:00:00 да да не да да
311 8109 Населено място гр. КАЗАНЛЪК, изход за БУРГАС 0885303814 0:00:00 0:00:00 да да да да да
312 8110 Първокласен път 1-6 гр. КАЗАНЛЪК, изход за СОФИЯ 0885303815 6:00:00 22:00:00 да да не да
313 8111 Първокласен път 1-6 гр. ПАВЕЛ БАНЯ, магистрала СОФИЯ-БУРГАС 0885303816 0:00:00 0:00:00 да да да да да
314 8116 Първокласен път 1-6 гр. ГУРКОВО, магистрала СОФИЯ-БУРГАС 0885303820 0:00:00 0:00:00 да да да да да
315 8119 Населено място гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. Княз Борис l-кино "Ж. Диманов" 0885303818 0:00:00 0:00:00 да да не да да
316 8120 Второкласен път Н-57 гр. СТАРА ЗАГОРА, ул. Л.Каравелов-парк Доша Николова 0885303823 0:00:00 0:00:00 да да не да
317 8121 Второкласен път М-66 гр. СТАРА ЗАГОРА, изход за БУРГАС 0885303824 0:00:00 0:00:00 да да да да да да

318 8122
Населено място гр. СТАРА ЗАГОРА, индустриален квартал-ТК "СЛЪНЦЕ”-ул. 

Стамо Пулев №1 0885303825 0:00:00 0:00:00 да да да да
да

319 8125 Населено място с. УСТРЕМ 0885303827 8:00:00 17:00:00 да да не да
320 8126 Второкласен път И-66 гр. Чирпан, вход на града от Пловдив, околовръстно шосе 0885303680 0:00:00 0:00.00 да да да да да
321 8142 Населено място гр. Гълъбово, бул. Република № 127 0888292985 0:00:00 0:00:00 да да не да

25. ТЪРГОВИШКА ОБЛАСТ
, 322 6401 Населено място гр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. 29-ти януари 0885303641 0:00:00 0:00:00 да да да не да да

323 6403
Населено място гр. ОМУРТАГ, ул. "Цар Освободител" № 37-изход за Търговище 0885303643 0:00:00 0:00:00 да да да да

да
324 6404 Първокласен път 1-4 с. АНТОНОВО, гл. път София - Варна 0885303644 0:00:00 0:00:00 да да да да да
325 6405 Населено място гр. ПОПОВО, изход за Търговище 0885303645 7:00:00 19:00:00 да да не да
326 6409 Второкласен път 11-51 гр. ПОПОВО, на изхода за Разград 0885303648 0:00:00 0:00:00 да да да да да
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327 4835
Първокласен път 1-4

гр. ТЪРГОВИЩЕ, ул. "Цар Освободител"-срещу завода на Кока 
Кола

0897931733 0:00:00 0:00:00 да да да
да

328 6413
Населено място

с.Кьосевци, община Антоново-на гл. път Е772-посока София- 
Варна

0888669460 0:00:00 0:00:00 да да не
да

329 6414
Населено място

с.Кьосевци, община Антоново-на гл. път Е772-посока Варна- 
София

0888669394 0:00:00 0:00:00 да да не
да

26. ХАСКОВСКА ОБЛАСТ
330 8201 Населено място гр. ХАСКОВО, бул. Съединение № 47- до болницата 0885303828 0:00:00 0:00:00 да да не да да

331 8202
Първокласен път 1-8 гр. ХАСКОВО ДО ПЕТРОЛНА БАЗА НА ИЗХОДА ЗА ХАРМАНЛИ 0885303829 6:00:00 22:00:00 да да не

да
332 8203 Населено място гр. ХАСКОВО, до ЦЪРКВА "СВ. АРХ. МИХАИЛ" 0885303830 0:00:00 0:00:00 да да да не да
333 8210 Второкласен път И-57 гр. ДИМИТРОВГРАД, бул. РАКОВСКИ ОбНС 0885303836 0:00:00 0:00:00 да да не да
334 8214 Населено място гр. СИМЕОНОВГРАД, ИЗХОДА ЗА ГЪЛЪБОВО 0885303839 0:00:00 0:00:00 да да да да да

335 8216
Населено място ф. СВИЛЕНГРАД, бул. Т.ДИМИТРОВ" № 185, ИЗХОД ЗА КАП. 

АНДРЕЕВО
0885303841 0:00:00 0:00:00 да да да да

да
336 8218 Населено място ф. ЛЮБИМЕЦ, ПЪТ ХАРМАНЛИ-СВИЛЕНГРАД 0885303842 0:00:00 0:00:00 да да да да
337 8220 Второкласен път М-76 Ф .  ХАРМАНЛИ, ИЗХОД ЗА ХАСКОВО 0885303843 0:00:00 0:00:00 да да да да
338 8223 Населено място ф. ХАСКОВО, ул. Дунав 19А 0885300164 0:00:00 0:00:00 да да да да да
339 8225 Второкласен път М-57 ф. Димитровград, панорамен път 0887173317 0:00:00 0:00:00 да да да да

340 8226
Населено място гр. ХАСКОВО, кв.Бадема, ул.Банска - изход за минерални бани 0888669296 0:00:00 0:00:00 да да да

да

341 8227
Първокласен път 1-8 ф. ХАСКОВО, околовръстен път - гл. път Е80 Калотина - капитан 

Андреево 0888669296 0:00:00 0:00:00 да да не
да

342 8305 Населено място ф . И в а й л о в гр а д , ул. Асен златаров 12 0885303849 0:00:00 0:00:00 да да да да да
27. ШУМЕНСКА ОБЛАСТ

343 2302 Населено място ф. ШУМЕН, изход за Варна, бул. Симеон Велики № 82 0885303709 7:00:00 19:00:00 да да не да
344 2304 Населено място гр. ШУМЕН, ПЕТИ КИЛОМЕТЪР, местност Мералък 0885303711 0:00:00 0:00:00 да да да да да
345 2305 Населено място гр. ШУМЕН, КВ."ГРИВИЦА", ул. Ген. Скобелев 0885303712 0:00:00 0:00:00 да да да да да
346 2307 Населено място гр. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ул. Борис Спиров N5 47 0885303713 0:00:00 0:00:00 да да да да да
347 2308 Населено място гр. СМЯДОВО, местност "Студен кладенец" 0885303714 0:00:00 0:00:00 да да да да да
348 2310 Населено място ГАРА ХИТРИНО 0885303715 07:30-12:00 14:00-17:30 да да не да
349 2311 Първокласен път 1-2 гр. НОВИ ПАЗАР НА ПЪТ ВАРНА-СОФИЯ 0885303716 0:00:00 0:00:00 да да да да да
350 2312 Населено място гр. НОВИ ПАЗАР, изход Силистра 0885303717 6:30:00 22:00:00 да да да не да
351 2315 Населено място гр. ШУМЕН, ул. Индустриална N5 9 0885303649 0:00:00 0:00:00 да да да да да
352 2321 Населено място гр. Върбица, ул. Септемврийско въстание 1 0887100799 0:00:00 0:00:00 да да да да
353 2322 Населено място гр. Каолиново, кв. Боимир 0882306062 0:00:00 0:00:00 да да не да

28. ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ
354 1302 Второкласен път М-53 гр. ЯМБОЛ-шосето за СЛИВЕН, ул. Европа N5 32 0885303769 0:00:00 0:00:00 да да да да да
355 1304 Второкласен път М-53 гр. ЯМБОЛ-изход Петолъчката 0885303771 0:00:00 0:00:00 да да да да да
356 1305 Второкласен път М-53 гр. ЯМБОЛ-кв."Каргона", ул. Ямболен 0885303772 7:00:00 19:00:00 да да не да
357 1308 Второкласен път М-79 гр. ЕЛХОВО, изход към Ямбол ул. Ал. Стамболийски 0885303775 7:00:00 21:00:00 да да не да
358 1316 Населено място гр. Стралджа 0888311684 6:00:00 22:00:00 да да не да

; 359 1317 Първокласен път 1-7 гр. Ямбол, ул. Елховско шосе изход Ямбол, посока Елхово 0888669391 0:00:00 0:00:00 да да не да
\\360 1814 Населено място гр. Болярово, Промишлена зона 11 0894433232 0:00:00 0:00:00 да да не да



\

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент 
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София 1407, бул. Черни Връх 43 
тел.: 02 4960 300, факс: 02 4960 296 
e-mail: delovodstvo@pelrol.bg 
www.petrol.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ 
ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИА ЕЛЕКТРОННА КАРТОВА СИСТЕМА 

ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЗАРЕДЕНОТО ГОРИВО 
С ПРЕДЛАГАНЕ НА ЛИМИТНИ КРЕДИТНИ КАРТИ

Зареждането на МПС се извършва при условията на безналично заплащане, 
посредством идентификационни електронни карти, предназначени за юридически лица, 
които са с наименование TRANSCARD FLEET CARD - тип 1, 2 или 3, в над 350 
бензиностанции. Търговските обекти на „ПЕТРОЛ” АД са равномерно разположени в цялата 
страна - на автомагистрали, първокласни, второкласни и третокласни пътища също така и в 
населените места.

С картите TRANSCARD FLEET CARD Възложителят (съответно негови служители -  
Оправомощени лица) може да извършва Транзакции в бензиностанциите на Изпълнителя.

Transcard Fleet се издава на регистрационен номер на МПС или на името на 
ползвателя, който се идентифицира чрез въвеждане на ПИН код. „ПЕТРОЛ” АД Ви 
предоставя възможност сами да изберете типа на Fleet картата, която ще използвате.

Оправомощено лице -  физическо лице -  водач на моторно превозно средство, в чието 
държане Възложителят е предал Картата и уведомявайки го за нейния ПИН, го е овластил да 
извършва Транзакции с тази Карта от името и за сметка на Възложителя и да подписва 
Фишовете при ползване на Картата.

Транзакция -  закупуване от Възложителя на стоки и услуги, предлагани на Оторизираните 
търговски обекти, чрез регистрация и авторизиране на покупката с Карта.

ПИН код -  персонален идентификационен номер, комбинация от четири цифри, издаден за 
всяка отделна Карта, чрез който се идентифицира Картоползвателя.

ТРАНСКАРТ Fleet тип 1 -  с картата се заплащат само горива и винетки;

ТРАНСКАРТ Fleet тип 2 -  с картата се заплащат горива, резервни части, масла, спирачна 
течност, антифриз, течност за чистачки, дестилирана вода и др., винетки;

ТРАНСКАРТ Fleet тип 3 -  с картата се заплащат всички стоки и услуги в бензиностанциите, 
винетки.

За издаването, ползването и обслужването на картите за безналично плащане не се 
заплащат никакви такси:

• Текущи месечни такси, без ДДС няма:
• предварителен депозит -  няма;
• първоначална такса за издаване на една карта -  ь
• обслужване на една карта - няма;

mailto:delovodstvo@pelrol.bg
http://www.petrol.bg


• такса за транзакция -  няма;
• on-line справки -  безплатно.

Срокът за издаване на картите е 1 (един) работен ден след представяне от страна на 
Възложителя на списък с регистрационните номера на автомобилите, марка и модел на 
МПС, вид гориво.

Предлагаме възможност за издаване на карти за зареждане в туби на специфична 
техника -  генератори и др.

Задължения на „ПЕТРОЛ“ АД:

1. Да продава на Възложителя стоките, които предлага в своите бензиностанции на 
територията на страната, в съответствие с условията на подписания между страните договор;

2. Да предостави на Възложителя Заявление за придобиване на правото на ползване на 
Карти Fleet и да представлява Възложителя при издаването на Картите и при 
осъществяването на взаимоотношенията с Издателя, за което се смята упълномощен с 
подписването на договор от Възложителя;

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

4. Да приема извършване на Транзакции от Възложителя с Карти Fleet при условията 
на подписания между страните договор.

Изпълнителят блокира издадените Карти Флийт в следните случаи:

1. При прекратяване действието на договора, независимо от основанието за 
прекратяване;

2. При получаване на писмено известие от Възложителя, че издадена карта е 
открадната и/или загубена и/или повредена;

3. При три пъти въвеждане на грешен ПИН код;
4. При превишаване на посочените в Заявлението за придобиване право на ползване 

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

да е друго задължение;
6. В случаите по т.2., Възложителят може да иска издаването на нова карта;
7. В случаите по т.З, Възложителят може да поиска от Изпълнителя деблокиране на 

картата и/или предоставяне на нов ПИН код;
8. В случаите по т.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.

Задължения на Възложителя:

1. Да заплаща цената на закупените стоки на Изпълнителя, съгласно условията на 
сключения договор;

2. Да попълни, подпише и предаде на Изпълнителя Заявлението за придобиване на 
правото на ползване на Карти Fleet;

3. Да пази в тайна своя ПИН и да изисква Оправомощените от него лица да 
съблюдават тайната на ПИН;

4. В случай на загуба или кражба на карта да уведоми Изпълнителя по и-мецл, факс 
или телефон и най-късно до следващия ден да представи на Изпълнител писмено^звестие за 
загуба. Възложителят носи отговорност и дължи заплащане на всички Транзакции, 
извършени с картата до момента на получаване на известието за загуб@; * /
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5. Да отговаря за действията на Оправомощените от него лица. При ползването на 
карта Флийт тези лица действат от името и за сметка на Възложителя, за което се смятат за 
упълномощени с предаване на Картата и ПИН за нея.

Максимална сигурност

Системата на картата е изградена с помощта на най-съвременни технологии, 
гарантиращи максимална сигурност на своите клиенти. Въвеждането на ПИН код при всяко 
използване на картата е задължително условие и защитава клиента срещу евентуална загуба 
или кражба на неговата карта. ПИН кодовете се оторизират (проверяват за валидност) в 
централата на ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД в режим он-лайн (при самото 
им въвеждане), като картата се блокира автоматично след три грешни опита.

Съчетана с внимателно планиране, картата е инструмент за КОНТРОЛ и оптимизиране 
на основните разходи за Вашия автомобилен парк. Вие определяте кой ще използва картата и 
колко ще бъде нейният дневен и/или месечен лимит.

„ПЕТРОЛ” АД не изисква заплащане на гаранционен депозит за обезпечаване на 
картовите лимити.

„ПЕТРОЛ” АД издава електронни данъчни фактури един път месечно, обхващащи 
периода от 1-во до 30/31-во число на предходния месец.

Срокът за издаване на фактурите е до 3 (три) работни дни след последния ден на 
съответния отчетен период. Електронните фактури ще бъдат изпращани на посочен от Вас 
имейл адрес за получаване на същите.

Към всяка фактура се изготвя приложение -  Опис на заредените горива, което съдържа 
минимум следната информация: номер на електронна карта, номер на автомобила, дата на 
зареждане, номер на фискалния бон, бензиностанция (номер и адрес), показание на 
километража, количество и тип на зареденото гориво, единична цена без включен ДДС и с 
включен ДДС, коригирана с договорената търговска отстъпка, както и обобщена информация 
за всяка карта по отделно. Приложението -  Опис на заредените горива се изпраща във 
формат Excel по електронен път до посочени служители на Възложителя. За всяко зареждане 
ще издаваме фискален бон на съответния водач на автомобила.

При предоставен от Възложителя списък на автомобилите с право на данъчен кредит и 
списък на автомобилите без право на данъчен кредит, с посочени регистрационни номера, 
марка и модел на превозните средства, „ПЕТРОЛ“ АД издава отделни фактури за зареденото 
гориво от автомобилите с право на данъчен кредит и от автомобилите без право на данъчен 
кредит.

При извършване на всяко плащане, Възложителят вписва своя индивидуален 
клиентски номер в съответното платежно нареждане. Индивидуалният клиентски номер се 
получава заедно с получаване на картите и е вписан във всяка данъчна фактура.

Актуална real time on-line информация

Чрез специален код за достъп в Интернет на адрес www.transcard.bg получавате 
актуална информация за Вашите карти. Всички транзакции се проследяват в РЕАЛНО 
време, т.е. 2 секунди след всяка транзакция, във всеки момент се виждат разходите, коит^ 
правят оправомощените лица, колко често зареждат горива и от кои обекти.

'  ‘ /  ^  Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент
(ЕС) 2016/679.
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Структура Автомобили
Община Велико Търново ВТ2662КА
Община Велико Търново ВТ1155ВМ
Община Велико Търново ВТ2299ВК
Община Велико Търново ВТ3990ВР
Община Велико Търново ВТ3991ВР
Община Велико Търново ВТ2552АН
Община Велико Търново ВТ8613АК
Община Велико Търново ВТ8372АМ
Община Велико Търново ВТ2362КМ
Община Велико Търново ВТ2364КМ
Община Велико Търново ВТ4233ВТ
Община Велико Търново ВТ1470КМ
Община Велико Търново МИНИ БАГЕР
Община Велико Търново ВТ0239Е
Община Велико Търново Снегорин - Шереметя
Община Велико Търново Снегорин - Велчево
Община Велико Търново Снегорин - М. чифлик
Община Велико Търново Инвентар Дичин
Община Велико Търново Инвентар Никюп
Община Велико Търново Инвентар ОПБК

Кметство Ресен ВТ0284АР
Кметство Ресен ВТ9280ВА
Кметство Ресен 5 БРОЯ ИНВЕНТАР

Кметство Самоводене Самоходно шаси Т16М/ ВТ 07427

Кметство Килифарево ВТ 7177 КН
Кметство Килифарево ВТ 5846 ВМ
Кметство Килифарево ВТ 1262 АН

Кметство Дебелец ВТ 3066 ЕВ
Кметство Дебелец ВТ 5768 АМ
Кметство Дебелец ВТ 5771 АМ
Кметство Дебелец ВТ 4839 КВ

ОП Общинско кабелно радио ВТ 1010 АР
ОП Зелени системи ВТ 5759 ВН
ОП Зелени системи ВТ 3834 КВ
ОП Зелени системи ВТ 9249 ВН
ОП Зелени системи ВТ 9056 КН
ОП Зелени системи ВТ 1639 ВТ
ОП Зелени системи ВТ 1094 КВ
ОП Зелени системи ВТ 5366 КА
ОП Зелени системи ВТ 9584 КВ
ОП Зелени системи ВТ 9583 КВ
ОП Зелени системи ВТ 9324 КН
ОП Зелени системи ВТ 1469 АХ



ОП Зелени системи ВТ 9860 АМ
ОП Зелени системи ВТ 8551 АМ
ОП Зелени системи ВТ 1043 ЕВ
ОП Зелени системи ВТ 9062 КК
ОП Зелени системи ВТ 05439
ОП Зелени системи ВТ 3992 ВР
ОП Зелени системи ВТ 6500 АТ
ОП Зелени системи ВТ 4200 АК
ОП Зелени системи ВТ 6922 АР
ОП Зелени системи ВТ 5160 АС

ОП Спортни имоти и прояви Тракторна косачка
ОП Спортни имоти и прояви Шпинделова косачка

Дирекция КТМД ВТ 2320 ВТ
Център за социални услуги ВТ 5938 КР

Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания I гр. В. Търново, ул. Цветарска №

14
ВТ 4025 ВР

Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. 
Търново, ул. Иларион Драгостинов № 3 ВТ 4026 ВР

Дом за пълнолетни лица с умствена 
изостаналост с. Церова Кория ВТ 4028 ВР

Домашен социален патронаж В. Търново, база 
гр. Дебелец ВТ 4031 ВР

Домашен социален патронаж В. Търново, база 
гр. Дебелец ВТ 4032 ВР

Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост с. 

Церова Кория
ВТ 4916 ВК

Домашен социален патронаж с. Ново село ВТ 5602 ВА
Детска ясла "Мечо пух - 3" гр. В. Търново, ул. 

Вела Пискова № 21 ВТ 5603 ВА

Домашен социален патронаж В. Търново ВТ 5604 ВА
Дневен център за деца и младежи с увреждания 
"Дъга" гр. Велико Търново, ул. Г. Измирлиев №

2
ВТ 3956 ВТ

Домашен социален патронаж В. Търново, база 
гр. Дебелец ВТ 5893 КВ

Домашен социален патронаж В. Търново, база 
гр. Дебелец ВТ 5895 КВ

Детска млечна кухня гр. В. Търново, ул. Марно 
поле № 21 ВТ 5813 КК

Кризисен център с. Балван ВТ 5220 КМ
Център за настаняване от семеен тип за 

младежи с увреждания I гр. В. Търново, ул. 
Иларион Драгостинов № ЗА, вх. А

ВТ 3221 КМ



Домашен социален патронаж В. Търново, база 
гр. Дебелец ВТ 0312 КС

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за лица с психични разстройства и 
интелектуални затруднения гр. В. Търново, ул. 

Бузлуджа № 1

ВТ 8332 КМ

ОП Горско стопанство ВТ 4349 ВР
ОП Горско стопанство ВТ 1672 КС

Дирекция ОМДС Лек автомобил "Шкода" 
ВТ 63-45 КР

Дирекция ОМДС
Товарен автомобил "Пежо Боксер" 

ВТ 56-41 ВА

Дирекция ОМДС
Товарен автомобил "Пежо Боксер" 

ВТ 40-27 ВР

Дирекция ОМДС Ученически автобус "Пежо Боксер" 
ВТ 56-30 ВА

Дирекция ОМДС
Ученически автобус "Пежо Боксер" 

ВТ 56-51 ВА

Дирекция ОМДС
Ученически автобус "Пежо Боксер" 

ВТ 56-61 В А

Дирекция ОМДС Ученически автобус "Хюндай" ВТ 
38-82 ВВ

Дирекция ОМДС Ученически автобус " К и г и "  ВТ 51
82 КР

■ Дирекция ОМДС
Товарен автомобил "Пежо Боксер" 

ВТ 56-21 ВА
РБ "П. Р. Славейков" ВТ 2641 КА

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 
2016/679.


