
  

 

 

Д О Г О В О Р  

№Д-06-9/06.12.2016г. 
 

 

 Днес, 06.12.2016 г. в гр. Бургас между  

Областна администрация Бургас, ул. “Цар Петър” № 1, Булстат 000056757, 

представлявана от Вълчо Чолаков – Областен управител на област Бургас и Валентин Косев – 

Началник отдел „АФСД”, наричан за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна  

и 

“София  - Франс Ауто - Бургас” ООД, ЕИК 102045504, със седалище и адрес на 

управление: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3, представлявано от Тодор Стоянов Демирков, от 

друга страна,  наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ 

на основание чл. 194 от ЗОП, Протокол  от 29.11.2016 г. и Заповед № РД-10-

228/30.11.2016 г. на Заместник Областен управител на област Бургас за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка чрез 

покупка на ново моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна администрация 

Бургас“, се сключи настоящият договор. Страните по договора се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на 

възнаграждение да извърши следното: 

1.1.1. да достави моторно превозно средство/МПС/ за нуждите на Областна 

администрация Бургас; 

1.1.2. да извършва гаранционно обслужване на МПС по т. 1.1.1 при спазване на 

уговореното в раздел VІІІ от настоящия договор. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по т. 1.1. в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от 

настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ и раздел VІІІ от настоящия договор.  

1.3. Мястото на доставка е: склад/база на Изпълнителя, находяща се в гр. Бургас. 

1.4. Собствеността на автомобила по т. 1.1.1 се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с договор 

за покупко-продажба.  

 

II. СРОК. 
2.1. Срокът за изпълнение на доставката по т. 1.1.1 започва да тече от датата на 

подписване на договора и е не повече от 3 календарни дни, считано от тази дата.  

 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 
3.1. Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на 24 

079,62 лв./двадесет и четири хиляди седемдесет и девет лева и шестдесет и две стотинки/ без 

ДДС. 

3.2. Договорената цена по т. 3.1. е окончателна, валидна и неподлежаща на промяна до 

пълното изпълнение на предмета на договора.  

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена до 30 

(тридесет) дни след прехвърляне на собствеността на МПС, представяне на оригинал на фактура 

за дължимата сума и след одобрение на плащането от първостепенния разпоредител с бюджетни 

кредити – Министерски съвет. 



  

3.3.3. Плащането се извършва с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ДСК, клон Бургас, STSABGSF, 

IBAN: BG 75 STSA 93000018613428 

 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

4.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ учредява в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

банкова гаранция или му предоставя гаранция под формата на парична сума или застраховка, 

която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Размерът на 

гаранцията е 5 % (пет на сто) от цената по т. 3. 1 без ДДС, а именно 1 203.98 лева (хиляда двеста 

и три лева и деветдесет и осем стотинки). В зависимост от избраната форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

4.1.1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на 

Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR  7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, 

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас; 

4.1.2. оригинал на банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка в 

полза на Областна администрация Бургас. Банковата гаранция трябва да е безусловна, 

неотменима и изискуема при първото писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по настоящия договор.  

4.1.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя 

4.2.Освобождаване на гаранцията за изпълнение: 

4.2.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 2 % от гаранцията за изпълнение на договора, а 

именно: 481,59 (четиристотин осемдесет и един лева и петдесет и девет стотинки) лева в срок до 

30 (тридесет) дни след осъществяване на доставката и прехвърляне на МПС, след нарочна молба 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил гаранцията. 

4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 3 % от гаранцията за изпълнение на договора, а 

именно 722,39 (седемстотин двадесет и два лева и тридесет и девет стотинки) лева в срок до 30 

(тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по раздел VІІІ от договора, след нарочна 

молба от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил гаранцията. 

4.3. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция/застраховката е по-малък от 

срока, определен в т. 4.2.2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на 

валидност на банковата гаранция/застраховката да удължи нейното действие, като представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й или нова такава. В противен случай, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията/застраховката и ги задържа като гаранционен 

депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор. 

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение 

на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при 

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

4.5.Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената 

гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) 

работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя 

размер. 

4.6. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме 

лицензът, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 

(пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова 

институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



  

 

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

5.1.1. да приеме МПС, което отговаря на техническите спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и на техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съответства като количество и вид на 

уговореното в този договор и при липсата на явни недостатъци на доставеното.  

5.1.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждението  съгласно раздел ІІІ от настоящия 

договор за изпълнената в съответствие с условията на договора доставка. 

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

5.2.1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката и гаранционното обслужване 

качествено, в срок и без отклонения от уговореното; 

5.2.2. да иска да бъде доставено МПС, съответстващо на техническите характеристики, 

определени в спецификациите и отговарящо на договорения вид и количество и без наличие на 

явни недостатъци; 

5.2.3. да предявява рекламации и иска отстраняване на нередностите по реда и в сроковете 

на раздел VІІ от договора пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставка на автомобил с характеристики, 

несъответстващи на техническите спецификации, или не от договорения вид и/или при наличие 

на явни недостатъци; 

5.2.4. да предявява рекламации за скрити недостатъци в рамките на гаранционния срок, да 

иска тяхното отстраняване по реда и в сроковете на раздел VІІ от договора. 

5.2.5. да откаже приемането на МПС, ако установи несъответствие на доставеното с 

уговореното в настоящия договор.  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

6.1.1. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу уговорената цена МПС, 

отговарящо на техническата спецификация, без наличието на скрити и явни недостатъци; 

6.1.2. да достави МПС по т. 1.1.1. в договорения срок, придружено със сертификат за 

съответствие с одобрения тип, сервизни книжки, гаранционни карти, ръководство за 

експлоатация и всички останали придружаващи документи, както и с проект на договор за 

покупко-продажба. Ако непредставянето на документ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ води до 

последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите се заплащат от Изпълнителя или се приспадат 

от дължимото възнаграждение или от гаранцията за изпълнение; 

6.1.3. да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко пет дни преди очакваната дата за датата на 

доставка на МПС и за мястото, където ще бъдат доставени; 

6.1.4. да прехвърли собствеността на доставеното МПС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6.1.5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите за регистрация на МПС на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в ОДМВР Отдел Пътна полиция – Бургас. Ако непредставянето на документ от 

страна на Изпълнителя води до последващи разходи за Възложителя, същите се заплащат от 

Изпълнителя или се приспадат от дължимото възнаграждение или от гаранцията за изпълнение.; 

6.1.6. да осигури гаранционно обслужване съгласно уговореното в този договор; 

6.1.7. да отстрани нередностите или недостатъците при наличието на рекламации от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уговорените в раздел VІІ от този договор срокове.      

6.1.8. да изпълнява задълженията си по този договор с грижата на добрия търговец, 

качествено, в срок и без отклонения; 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

6.2.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на този 

договор. 

6.2.2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение по реда и при 

условията на настоящия договор.  

 

VІІ. ДОСТАВКА, ПРИЕМАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 



  

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема доставеното МПС с двустранен приемо-предавателен 

прокотол, подписан от упълномощени за това представители на страните.  

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставяне 

на МПС не от уговорения вид, неотговарящо на спецификациите и /или за наличие на явни 

недостатъци. 

7.3. В случите по т. 7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не подписва приемо–предавателния протокол 

по т. 7.1. 

7.4. В случаите по т. 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ нередности и в 15 /петнадесет/ дневен срок  - да достави точния вид МПС, 

отговарящо на спецификациите и/или такова без явни недостатъци. 

7.5. Разходите, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т. 7.4., са за негова собствена сметка. 

 

 

VІIІ. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява пълно гаранционно обслужване на доставеното МПС за 

срок от 2 (две) без ограничение на пробега, което се извършва в сервизни бази, оторизирани от 

производителя на автомобилите или такива осигуряващи запазване на гаранцията на автомобила 

след извършване на ремонт в тях. 

8.2. В рамките на гаранционния срок по т. 8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ремонтира и/или 

обслужва автомобилите, предмет на договора, в срок до 10 (десет) дни от уведомяването му от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимостта от ремонт и/или обслужване, вкл. 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. 

8.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага 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, но за не 

повече от 30 (тридесет) календарни дни. В случай, че повредата не може да бъде отстранена в 

този срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ползване друго 

еквивалентно МПС до отстраняване на повредата. Разходите по превоз на дефектните части или 

цели изделия, както и разходите по тяхното връщане, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации за скрити недостатъци през целия 

срок на валидност на гаранцията на МПС пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ІX. САНКЦИИ 

 

9.1. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, 

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

от стойността на договора.  

9.2. 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 20 % (двадесет 

процента) от цената на договора. 

9.3. 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. 

9.4. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на 

Изпълнителя, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие. 

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява пълния размер на гаранцията за изпълнение по т. 4.1 от 

договора в случай на пълно неизпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при частично 

неизпълнение или забава, съответната част представляваща наложената неустойка. 

 

 

 



  

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

 

10.1. Предсрочно прекратяване на договора може да стане при наличие на някое от 

следните основания: 

1. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на чл. 118, ал. 1 от ЗОП. 

2. Едностранно - от изправната страна при неизпълнение на договорни задължения от 

неизправната страна с 30 или повече дни. 

3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

4. При обективна невиновна невъзможност за изпълнение (непреодолима сила).  

 

XIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

11.1. Всяка от страните се задължава да не разпространява информация, станала й 

известна при или по повод изпълнението на настоящия договор. Всяка от страните се 

задължава да не разкрива информация без писменото разрешение на другата, с изключение на 

нормативно уредените хипотези. 

11.2. Настоящият договор не подлежи на изменение и допълнение, с изключение на 

нормативно уредените хипотези.  

11.3.  Всички съобщения до изпълнителя, засягащи отношенията по настоящия договор, 

се изпращат на следния, посочен от него адрес: гр. Бургас, ул. „Транспортна“ № 3. 

11.3.1. При промяна на адреса, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя писмено в 

седемдневен срок, като посочи новия адрес за кореспонденция. 

11.3.2. Ако изпълнителят не бъде открит на посочения от него адрес, съобщенията се 

поставят на  информационното табло в Центъра за обслужване на граждани в сградата на 

Областна администрация Бургас, за което се съставя протокол. Съобщението се счита връчено 

от датата на протокола. 

11.4. Всички спорове относно действието, изпълнението и прекратяването на договора се 

решават от компетентните по степен съдилища в гр. Бургас, независимо от седалището на 

изпълнителя. 

 

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и останалото гражданско 

законодателство на Република България.                           

Настоящият договор се подписа в четири еднакви екземпляра – три за възложителя и един 

за изпълнителя. 
  
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                            ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

     

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:   /п/                                                                  /п/ 

                               /Вълчо Чолаков/        

 

Началник отдел „АФСД“:    /п/             

                                          /Валентин Косев/ 

 

 

 

 

 

 

 


