
Приложение №4 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 за възлагане на обществена поръчка по реда 
 на Глава двадесет и шеста и във връзка с чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП с наименование: 

„Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на  
 Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

 
 

І. Изисквания към качеството на автомобилните горива. 
 

1. Автомобилни бензини (А 95 Н, А 98 Н)  
Заредените в бензиностанциите на Изпълнителя автомобилни бензини трябва да 
съответстват на показателите за качество съгласно Приложение №1 към чл.6, т.1  от 
Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина 
за техния контрол - посл.изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г. 
 

2. Горива за дизелови двигатели (Дизел) 
Заредените в бензиностанциите на Изпълнителя автомобилни бензини трябва да 
съответстват на показателите за качество съгласно Приложение №2 към чл.6, т.2  от 
Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина 
за техния контрол - посл.изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г., в сила от 24.10.2014 г. 
 

 
ІІ. Технически изисквания. 
 

1. Бензиностанциите да са оборудвани с изправни технически устройства (ПОС 
терминали), осигуряващи възможности за безналично плащане на заредените 
автомобилни горива чрез индивидуална карта за всеки автомобил издадена от и за 
сметка на Изпълнителя. 
2. Бензиностанциите  на Изпълнителя осигуряващи безналично плащане на заредените 
автомобилни горива да бъдат с непрекъсваем денонощен режим на работа. 
 
 
ІІІ. Изискване към документите за плащане. 
 

1. Изпълнителят е длъжен в последния ден на всеки календарен месец да издава  три 
броя фактури за плащане по банков път, отнасящи се за заредените автомобилни горива 
през месеца за нуждите на структурните звена на Възложителя в градовете Шумен, 
Варна и Добрич. 
2. Издадените фактури могат да се представят на Възложителя на хартия (в срок до 10-
то число на следващия календарен месец) или в електронен вид при условията на 
електронния подпис. 
3. Всяка фактура се съпровожда от детайлна разпечатка за датите, вида и количествата 
отделни видове автомобилни горива, зареждани от всеки служебен автомобил през 
съответния календарен месец. 
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