
3. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Д О Г О В О Р 

 

           

Днес, _________________ г., в гр. Елена, между: 

 

1. ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, ЕИК 000133762,  представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - 

кмет на общината, и Димка Тодорова Петрова - главен счетоводител, наричана по-нататък в 

договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

2. _____,  с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН _____, със седалище и адрес на управление: _____,  

представлявано от _____, в качеството му на _____, наричан за краткост в този договор 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,  

 

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, във връзка с проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка чрез покупка 

при условията на 24 /двадесет и четири/ месечен финансов лизинг на един брой фабрично 

ново транспортно средство (лек автомобил) за нуждите на Община Елена”. 

 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави при условията 

на финансов лизинг, съгласно офертата на Изпълнителя от проведената обществена 

поръчка, неразделна част от настоящия Договор и да осигури прехвърлянето на 

собствеността върху автомобила след изтичане на лизинговия период. 

  

ІІ. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА: 
Чл. 2. Срокът за доставка е ……………………………………… (словом) календарни 

дни, считано от датата на подписване на договора, съгласно Техническото предложение на 

Изпълнителя – неразделна част от настоящия Договор; 

Чл. 3. Срокът на договора е до изтичане на лизинговия период – до изтичането на 24 

(двадесет и четири) месеца след приемане на доставения автомобил. 

Чл. 4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от всяка от 

страните. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 5. Общата лизингова стойност на автомобила, предмет на настоящия договор, 

е в размер на ……………… (словом) лева без ДДС, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка. 

Чл. 6. Първоначална вноска в размер на 15 %. 

Чл. 7. Месечни вноски – съгласно лизингов план за период от 24 (двадесет и 

четири) месеца, определен в ценовото предложение на изпълнителя от проведената 

процедура за възлагане на обществена поръчка и неразделна част от настоящия договор, 

които започват да се заплащат съгласно лизинговия план. 

Чл. 8. Остатъчна стойност в размер на …….% (словом) или …….лв. (словом 

лева) без вкл. ДДС се заплаща от Възложителя в 30-дневен срок след изтичане на 
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последния лизингов период и едновременно с прехвърляне на собствеността на 

Възложителя. 

Чл. 9. Сумите по чл. 7 са дължими до 15-то число на всеки нов месец и се превеждат 

по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка, съгласно лизинговия план от 

офертата на Изпълнителя. 

Чл. 10. (1) Всички плащания се извършват по банкова сметка: 

 

IBAN ____________________________  

BIC _____________ 

При банка ________________________________________________________ 

 

(2) Собствеността на автомобила се прехвърля след изтичането на лизинговия 

период и заплащане на остатъчната стойност, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява 

прехвърлянето на собствеността върху Възложителя, в случай че Възложителят е изпълнил 

всички условия за заплащане на лизинговите вноски. 

(3) Неразделна част от настоящия договор са Техническо предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни, 

след получаване на писмено уведомление от Изпълнителя, лично или чрез упълномощен 

свой представител, да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично или чрез упълномощен негов 

представител предмета на настоящия договор чрез двустранно подписан приемателно-

предавателен протокол. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността 

на доставения автомобил по начина и условията на настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

се задължава, за срока на действие на уговорените с настоящия договор гаранционни 

срокове, да извършва техническо обслужване и ремонт само в посочени, в техническото 

предложение, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сервизни бази. Изключение от това правило е допустимо 

с изрично писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди, причинени по време на 

транспортирането и предаването на МПС-то, предмет на настоящия договор. Рискът от 

погиване или повреждане на МПС-то, предмет на договора, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 

момента на предаване на същото на Възложителя. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 

му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 15. Изпълнителят се задължава: 

1. да достави МПС-то предмет на договора, в срока и съгласно условията на 

настоящия договор. 

2. да предостави на Възложителя всички документи на доставеното МПС – сервизна 

книжка на български език, документ удостоверяващ продължителността на гаранционния 

срок. Ако непредставянето на документ води до последващи разходи за Възложителя, 

същите се заплащат от Изпълнителя или се приспадат от дължимото възнаграждение или от 

гаранцията за изпълнение. 

3. да съдейства на Възложителя при регистрацията на доставеното МПС в КАТ, като 

осигури на Възложителя необходимите документи и информация за МПС-то. 

4. да осигури гаранционно обслужване на доставеното МПС в сервизи на 

територията на страната, посочен в Декларацията с посочени сервизни центрове, 

представляваща неразделна част от настоящия договор. 
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5. да извършва гаранционно обслужване на доставеното МПС в сроковете посочени 

в договора, включително на всички агрегати, възли, елементи и материали, вложени в 

МПС-то.  

6. при необходимост да приема МПС-то за обслужване в рамките на 1 (един) 

работен ден. 

7. да извършва техническото обслужване и ремонта на автомобила, съобразно 

предписанията на производителя за съответната марка. 

8. да доставя и монтира резервни части, материали и консумативи, които 

съответстват на марката и модела на съответния автомобил и са оригинални, нови, 

неупотребявани, със сертификати за произход и качество. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в срок до __________ (словом) календарни 

дни, да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобила, ведно с всички съпътстващи документи 

до адреса на ВЪЗЛОЖИЕТЛЯ в община Елена, гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 

24. 

        Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да извършва замяна на части 

със скрити дефекти, проявени в процеса на експлоатация на доставения автомобил с 

изправни такива, съобразно посочените в техническото му предложение гаранционни 

срокове, считано от датата на ремонтирането им, което се удостоверява с двустранно 

подписан приемателно-предавателен протокол. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани с двустранно подписан 

приемателно-предавателен протокол дефекти, некачествено изпълнени ремонт и 

обслужване на техниката, проявени в процеса на експлоатацията им, същите да бъдат 

отстранени от Изпълнителя за негова сметка, съобразно посочените в техническото му 

предложение гаранционни срокове, считано от датата на ремонтирането. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава след изтичане на последния лизингов 

период и заплащане от Възложителя на остатъчната стойност да прехвърли правото на 

собственост на Възложителя.  

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители, в случай, че е посочил такива и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок. 

 

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

Чл. 21. Гаранционните срокове на доставения автомобил, съгласно техническото 

предложение, текат от датата на предаването му на Възложителя, съгласно клаузите на 

настоящия договор. 

Чл. 22. Гаранционният срок е както следва: 

(1). Гаранционен срок на МПС-то и всички допълнително монтирани възли, агрегати 

и елементи ……………… (словом………………..) години. 

(2). Гаранционен срок на МПС-то според изминатите километри ………………….. 

(словом………………………………..) километри. 

(3). Гаранционен срок за защита от корозия на МПС-то ………………….. 

(словом………………………………..) години. 

 

Чл. 23. Гаранционното обслужване ще се извършва в посочена от Изпълнителя 

сервизна база, в минимален срок, но не повече от 5 (пет) работни дни, считано от датата на 

известяване, при налични оригинални резервни части на склад. 

Чл. 24. В случай, че не разполагат с определени резервни части, необходими за 

извършване на ремонта, срокът за извършването му се удължава с времето, необходимо за 

доставка и митническо освобождаване на съответните резервни части. 

Чл. 25. Срокът, с който се удължава времето за извършване на ремонта, съгласно 

уговореното по-горе, не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни. 
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Чл. 26. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в този срок, 

Изпълнителят е длъжен да предложи на Възложителя за ползване друга/и еквивалентна 

техника до отстраняване на повредата. 

Чл. 27. Разходите по превоз на дефектните части или цели изделия, както и 

разходите по тяхното връщане, са за сметка на Изпълнителя. 

 

VІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ: 
Чл. 28. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 30 % (тридесет 

процента) от стойността на договора.  

Чл. 29. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от  0,5 % (нула цяло и 

пет процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30 % 

(тридесет процента) от цената на договора. 

Чл. 30. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 

предяви иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно 

действащото законодателство в Република България. 

Чл. 31. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от 

страна на Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие. 

 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 32. Настоящият договор се прекратява: 

1. с изпълнение на поетите от страните задължения; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, 

за която и да е от страните. 

4. едностранно, без предизвестие, при пълно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя по настоящия договор. 

Чл. 33. Ако Изпълнителят просрочи предаването на автомобила с повече от 30 

(тридесет) календарни дни или доставената техника не отговарят на изискванията на 

Възложителя или е със скрити дефекти, Възложителят може да развали договора. За 

претърпените вреди Възложителят може да претендира обезщетение. 

Чл. 34. Когато изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  

Чл. 35. При обявяване в несъстоятелност на изпълнителя или когато е в 

производство по несъстоятелност или ликвидация.  

Чл. 36. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

IХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

Чл. 37. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва 

да бъдат в писмена форма 

Чл. 38. При неспазване на договора вследствие на непреодолима сила (природно 

бедствие, земетресение и др.) страните не си дължат неустойка. 

  Чл. 39. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по повод 

изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, а при непостигане 

на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 

Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

Чл. 40. За неуредени въпроси по настоящия Договор се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 
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Чл. 41. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

…………………………. 

Чл. 42. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 

другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята 

за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

 

Чл. 43. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” на Изпълнителя. 

2. „Предлагана цена“ на Изпълнителя. 

3. Декларация, с посочени сервизни центрове. 

 

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра – един за 

Изпълнителя и три за Възложителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

ОБЩИНА ЕЛЕНА:                          
 

____________________         ____________________ 

инж. Дилян Млъзев             

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА               

 

 

____________________ 

Димка Петрова 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

 

  Съгласувано с юрист: 

 


