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ДОГОВОР – проект! 
 

Днес  . . . . . . ..2017 год. в гр. Ботевград, между: 
 

1. „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД, адрес: гр. Ботевград, ул. “Акад. Ст. Романски“ 2,  
представлявано от Михаил Петков Димитров , наричан по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  от една страна  

и 
2. ……………………………., със седалище и адрес на                 

управление:…………………; ЕИК………………….., представлявано от 
……………………… – ………………….., наричано по-долу  “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от 
друга страна 

 
 се сключи настоящия договор за следното: 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 
възнаграждение на лизинг „Доставка на един брой нов лекотоварен автомобил - бус за нуждите 
на „Балкангаз 2000“ АД“ : марка: …………………………., модел: …………………., година на 
производство: ………………. 
 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява документи необходими за извършване на регистрация 
на автомобила в КАТ; инструкции за експлоатация и поддържане и ръководство за периодични 
технически прегледи. Тази документация ще бъде предоставена на български език.  

  
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл. 2. (1) 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, в т.ч.: 

1. Първоначална вноска в размер на …..% (……) от цената на автомобила или 
……..лв. (словом) без вкл. ДДС, определена в ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка, в 
срок до 30 дни от сключване на договора. 

2. Месечни вноски – съгласно лизингов план за период от 36 (тридесет и шест) 
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. 

3. Остатъчна стойност в размер на …….лв. (словом лева) без вкл. ДДС се заплаща от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в . . . .-дневен срок след изтичане на последния лизингов период и 
едновременно с прехвърляне на собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
(2) Сумите т. 3 на предходната алинея са дължими до . . . .-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. 

(4) Всички плащания се извършват по банкова сметка: 
 
IBAN ____________________________  
BIC _____________ 

При банка ______________________________________________________ 
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(5) Собствеността на автомобила се прехвърля след изтичането на лизинговия период, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява прехвърлянето на собствеността върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай 
че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е изпълнил всички условия за заплащане на лизинговите вноски. 

 
СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА  

Чл. 3. (1) Доставката на моторното превозно средство следва да бъде извършена в срок 
…………………. дни. За дата на доставката ще се счита датата на приемо-предавателния 
протокол, съставен от двете страни по реда на чл. 4, ал. 3 от настоящия договор.  
(2) Регистрацията и пререгистрацията (при настъпване на условията по чл. 2, ал. 5) на 

автомобила в КАТ ще се извърши съгласно клаузите на договора за лизинг.  

(3) Рискът от погиване и повреждане на стоката преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на договора за лизинг.   

(4) При предаване на стоката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комплект съпроводителна документация включваща:  
- инструкции за експлоатация и поддържане;  
- ръководство за периодични технически прегледи;  
  

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА.  

Чл. 4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира извършването на доставката да се осъществи 
само в работни дни, не по-късно от 16:00 часа на съответния ден.  
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка за осигуряване 
присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоката.  
(3) Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка, за което се 
съставя приемо-предавателен протокол в два еднообразни екземпляра, придружен с 
транспортни документи на стоката. Приемо-предавателният протокол се подписва от 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(4) При предаване на автомобила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предаде и инструкции за 
експлоатация и поддържане и ръководство за периодични технически прегледи;  
(5) Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, 
ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл. 5.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да прехвърли собствеността, чрез предаване на стоката, предмет на договора в 
съответния вид, в срока, в договореното количество, качество, технически параметри, по 
начините и на мястото, определени с този договор;  

2. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл. 4, ал. 4;  
3. да извърши доставката в срок  …………….…. дни;  
4. да извършва гаранционна поддръжка за обхвата на гаранцията за период не по-малко 

от 24 (двадесет и четири) месеца или 100 000 (сто хиляди) км пробег след подписване на 
приемо-предавателен протокол за изпълнение на възложената доставка. 

5. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционните условия на производителя и 
инструкции за употреба и експлоатация за автомобила.  
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6. да сключи договор/договори за подизпълнение, с посочените му в офертата 
подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключването на настоящия договор и да представи 
оригинален екземпляр на Възложителя   

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. Да получи договореното възнаграждение в срока и по начина определени в настоящия 
договор при пълно и точно изпълнение предмета на договора.  
2. Да иска от Възложителя приемане на извършената доставка, когато същата е 
реализирана качествено и  в срок.  
Чл.6. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. да приеме стоката, по реда, начина и условията по договора;  

2. да заплати цената на стоката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия 
договор;  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  

1. да откаже получаването на стоката и подписването на приемо-предавателен протокол 
ако тя не съответства по вид, технически параметри и качество на договореното и не е 
придружена от посочените в договора документи;  
2. да прави рекламации за  възникнали дефекти или констатирани скрити недостатъци при 
употребата на автомобилите. 

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  
Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените автомобили. Гаранционният 
срок  е . . . . . . . .(. . словом . .) месеца или . . . . . . . . (. . словом . .) км пробег от датата на 
доставката.   
(2) Сроковете започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за 
изпълнената доставка.   
Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира срещу скрити фабрични дефекти на доставените 
автомобили, при условие, че са спазени условията за експлоатация и възникналите дефекти не 
са резултат от обикновено износване, неправилно съхранение или ползване, което се констатира 
с протокол.   
 (2) В случай, че се установят производствени дефекти по автомобилите в срока и условията на 
гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява възникналите повреди в срок от 10 (десет)  работни 
дни в оторизираните си сервизи.  

 ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.9. Изпълнителят се задължава да обезпечи изпълнението на договора  в размер на 3% от 
общата стойност на договора без ДДС в размер на …………… лева като гаранция за 
изпълнение на договора. Гаранцията се представя в момента на сключване на договора. Същата 
се освобождава след приключване изпълнението на договора и окончателното разплащане. 

 Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи в пълен размер гаранцията за изпълнение, 
когато в процеса на изпълнение на настоящия договор възникне спор между страните, който 
бъде внесен за решаване от компетентен съд - до разрешаването на спора.  

САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ  
      Чл. 11 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0,2% на ден върху стойността на договора, 



Приложение – образец на договор 
 

4 

без ДДС, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност на договора. Санкцията 
за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението 
на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.  
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си относно гаранционната 
поддръжка на автомобила, в гаранционния срок, то същия дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
неустойки в размер на 5% (пет процента) от общата стойност на договора, за всеки отказ на 
гаранционна поддръжка.  
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената 
неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(4) При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, 
той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български  съд.   
  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.12 (1) Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:  

1. по взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.  

2. при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора с 5-дневно писмено 
предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, 
предмет на договора, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е могъл да предвиди и предотврати, с 
писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.  

  

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

Чл. 13. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в 

писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба. Когато 

някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, 

съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и 

електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.  

(2) За целите на настоящия договор страните определят следните лица за контакти и 

съответната контактна информация:  

Име: „БАЛКАНГАЗ 2000“ АД 

Адрес: гр. Ботевград,  ул. „Акад. Ст. Романски“ 2 

Тел./факс: 0723 60077 

Е-mail: office@balkangaz2000.com  

  

За Изпълнителя:  

Име: ............................................................................  

Адрес: .........................................................................  
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Тел./факс: ..............................................................................  

Е-mail: 

(3) Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на 

трети лица.  

(4) За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби 

на българското гражданско законодателство.  

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………   ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………… 

Михаил Димитров,                                                    ………………………… 
Изп. директор на              ………………………… 
„БАЛКАНГАЗ 2000“ АД 

 
 


