
Д  О  Г  О  В  О  Р  
за обществена поръчка 

 
№ Др-34/19.08.2015г. 

 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка , осъществена чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил за 
нуждите на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“   
 
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за 
изпълнение, съгласно чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б ал. 3 последно 
изречение от ЗОП 
 

Днес, 19.08.2015 г., в офис с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.“Дунав“ №8 между: 
1. ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШЕРБА ПРИ СИДП ДП ШУМЕН, 

седалище и адрес на управление: с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“, Булстат 
2016174120080, представлявано от директор - ….(заличено), по пълномощие 
представлявано  от …….(заличено), упълномощен със заповед №404/16.12.2014г. на 
директора на ТП ДЛС Шерба и …….(заличено)- ръководител счетоводен отдел, наричано 
по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и,  

2. „Венци Шумен” ЕООД, ЕИК 200580416,  седалище и адрес на управление: 
гр.Шумен, бул.“Симеон Велики“ №12, представлявано от Управител …………….. (п) 
заличено, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 
         На основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение                  
№ 187 от 11.08.2015 г. на зам.директора на ТП ДЛС Шерба, оправомощен със  Заповед 
№404/16.12.2014г. на директора на ТП ДЛС Шерба за класиране на участниците и 
определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка , осъществена чрез покупка на 1 /един/ брой употребяван 
лек автомобил за нуждите на ТП ДЛС Шерба, съгласно техническа спецификация“   , 
открита с Решение № 139 от 12.06.2015 г., се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема да достави и прехвърли 
собствеността по съответния ред на 1 /един/ брой употребяван лек автомобил за нуждите 
на ТП ДЛС Шерба, съгласно Техническото предложение – Приложение № 1 и Ценовото 
предложение – Приложение №2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за участие, 
неразделна част от настоящия договор. 
(2) Автомобилът по ал. 1 трябва да е технически изправен, като условията и цените за 
доставка са съгласно ценовото и техническото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
представляващи неразделна част от настоящия договор.  
(3) Доставката на автомобила ще се извърши франко административен адрес на  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ТП ДЛС Шерба, с.Горен чифлик, обл.Варна, ул.“Шерба“ №7  
(4) Срокът за доставка и прехвърляне на собствеността на автомобила е до 30 (тридесет) дни, 
считано от получаване на възлагателното писмо от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 



    II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 2. (1) Стойност на договора е 29900,00 (двадесет и девет хиляди и деветстотин 

лева) лева без ДДС. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение след 

извършване на доставката , срещу представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура и приемо-
предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по 
договора. 

(3) Плащанията по договора ще се извършва по банков път.Срокът за изпълнение на 
парични задължения е до 30 календарни дни, считано от датата на прехвърляне на 
собствеността върху автомобила, който по изключение може да бъде удължен до 60 
календарни дни, когато това се налага по важна причина, съгласно чл. 303а, ал. 2 от 
Търговския закон 

 (4) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: …………… 
IBAN: ………………….. (п) заличено 
BIC: ………….  
(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 
подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 23. 
 

Ш. СРОК НА ДОГОВОРА 
          Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила след отправено Възлагателно писмо от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което е посочена началната дата на изпълнение. 
Възлагателното писмо става неразделна част от договора.  

(2) Срокът на настоящия договор е до изтичането на тримесечния гаранционен срок 
по чл. 8, ал.2, но не повече от 4 (четири) месеца, считано от посочената в писмото по ал. 1 
начална дата на изпълнение. 

 
IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Доставката се извършва съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени 
в документацията за участие в процедурата и техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
представляваща неразделна част от този договор.  

Чл. 5. (1) Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен 
протокол, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях 
лица. 
           (2) При извършване на доставката, отговорни длъжностни лица от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, извършват съвместен преглед на доставеният 
автомобил, относно съответствието му с условията, техническите и функционалните 
изисквания, посочени в техническите спецификации към поръчката и в техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
           (3) При прегледа по ал. 2 страните съставят и подписват приемно-предавателен протокол 
за приемане на доставката, в който се описват състоянието, оборудването и техническите и 
функционалните характеристики на доставения автомобил.  



           (4) Протоколът се подписва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само и единствено в случай, 
че доставеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автомобил е в пълно съответствие с условията и 
техническите и функционалните изисквания, посочени в техническите спецификации към 
поръчката и в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
           (5) В случай на несъответствие на доставеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автомобил с 
условията , техническите и функционалните изиквания, посочени в техническите 
спецификации към поръчката и в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отговорните 
длъжностни лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не подписват протокола, до отстраняване на 
несъответствията.  
           (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани несъответствията по ал. 5 в срока по чл. 1, 
ал. 4, в противен случай е налице неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 (7) В случай, че за изпълнение на дейности по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на тези дейности 
в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

          Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  
         1. Да изпълни предмета на договора в пълен обем и в определените срокове;  
         2. Да достави технически изправен автомобил и в съответствие с условията , 
техническите и функционалните изисквания, посочени в техническите спецификации към 
поръчката и в техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
          3. Да отстранява за своя сметка и в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
всяка техническа неизправност, възникнала в срока по чл. 8, ал. 2;  
          4. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия договор;  
          5. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение с посочените в 
офертата подизпълнители, или на допълнително споразумение към него, или на договор, с 
който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да представи оригинален екземпляр от 
договора или допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че 
не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП;  
          6. Да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне 
обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 
45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов 
договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал.1 – 5 от 
ЗОП.  
         (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, произтекли от доставени от него 
технически неизправен автомобил.  
         (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага изпълнението на една или повече от 
дейностите по договора, на лица, които не са посочени като подизпълнители в чл. 19, нито да 
заменя посочен подизпълнител, освен в случаите по чл. 45а, ал. 2, т. 3 от ЗОП.  
         (4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията, бездействията и работата на 
подизпълнителя/те като за свои действия, бездействия и работа.  
         (5) ИЗПЪЛНИТЕЛ, който наруши забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП, подлежи на санкция 
съгласно чл. 134, ал. 1 от ЗОП.  
         (6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи уговореното възнаграждение, при условията и в сроковете, посочени в настоящия 
договор;  
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване предмета на 
договора, включително представяне на нужната информация и документи за изпълнение на 
договора.  



 
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

        Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, при условията и в сроковете, 
посочени в настоящия договор;  
2. Да подписва, включително чрез отговорни длъжностни лица, необходимите документи, както 
и да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно неговите права и задължения по този 
договор;  
3. При поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предоставя всички документи, свързани с 
изпълнението предмета на договора.  
         (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:  
1. Да получи автомобилът, предмет на този договор ; 
2.Чрез определени длъжностни лица по всяко време да проверява и контролира изпълнението 
на този договор, включително да извършва проверки по съответния ред, за качеството и 
съответствието на автомобила с изискванията, поставени в договора, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
3.Да откаже да подпише документа по чл. 5, ал. 1 в случай на несъответствие на доставеният от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автомобил с условията , техническите и функционалните изисквания, 
посочени в техническата спецификация към поръчката и в техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до отстраняване на нередностите;  
4.Да откаже плащане, когато:  
- издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура не е оформена съгласно изискванията на Закона за 
счетоводството;  
- при несъответствие между доставяният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ автомобил и договореното в този 
договор, по отношение на цена, качество, технически спецификации и др.  
5. В случай на неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да се удовлетвори от 
гаранцията по чл. 11, при условията на този договор  

 
VI.ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ 

         Чл. 8. (1) При изпълнение предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави 
технически изправен автомобил, в съответствие с условията , техническите и функционалните 
изисквания, посочени в техническата спецификация към поръчката и в техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
         (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за техническа изправност на автомобила за 
срок от 3 (три) месеца, считано от датата на прехвърляне на собствеността на автомобилите.  
         (3) Гаранцията по ал. 2 има действие по отношение на всеки дефект, който:  
1. се е проявил през срока по ал. 2 и  
2. е възникнал по причина, която е различна от нарушение на правилата за нормалната 
експлоатация на автомобилите.  
        (4) Рекламация относно проявили се дефекти се прави в 3-дневен срок от откриването, 
до изтичане на срока по ал. 2.  
        (5) За всяка рекламация се съставя протокол, в който подробно се описва дефекта и 
конкретното искане по рекламацията, и незабавно се уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му 
се предоставя копие на рекламационния протокол. 
        (6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя разумен срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстрани за своя сметка рекламирания дефект.  
          (7). В случай на рекламация и възникване на спор между страните, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в присъствието на 
представители на двете страни. Заключението на контролната организация е задължително 
за страните 



 
VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

         Чл. 9. Настоящият договор се прекратява:  
1. С изтичане на срока по чл. 3 ал. 2;  
2. По взаимно съгласие на страните, изразено чрез писмено споразумение. В 
споразумението се договаря срок, след изтичането на който договорът се счита за 
прекратен;  
3. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно 
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  
4. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;  
5. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – 
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или 
не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата;  
6. От всяка една от страните при наличие на непреодолима сила, продължила повече от 90 
(деветдесет) дни, установена по надлежния ред.  
        Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора без предизвестие, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:  
1. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки по чл. 11 и/или чл. 12 от този договор;  
2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани при условията 
на този договор дефекти/недостатъци на автомобилите;  
3. Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;  
4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или 
ликвидация.  

 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 11. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
представя към момента на сключването на договора гаранция за изпълнението му размер на 
897.00 лева, представляваща 3 % от общата цена на договора без ДДС. 

(2) Гаранцията се представя с валидност 30 дни след изтичане на срока за изпълнение 
на предмета на настоящия договор, съгласно чл. 3, ал. 2 под формата на парична сума, 
внесена по сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие или под 
формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция. 

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 
се освобождава като се връща оригиналът. В случай, че гаранцията за изпълнение е под 
формата на парична сума, гаранцията се освобождава чрез превеждане по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 календарни дни след 
неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна 
на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 



(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в 
случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на изпълнението възникне спор между страните, който е отнесен за разрешаване от съдебен 
орган - в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранцията 
за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при 
произнасянето по спора. 

Чл. 12. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата 
стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, 
считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % на ден от 
стойността на неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 25 % от тази 
стойност 

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия 
договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % от 
стойността на некачествено или неточно извършените дейности.  

Чл. 13. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското 
законодателство. 

 
IX.НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

          Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  
          (2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.  
         (3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна в 3-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При 
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  
         (4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.  
 

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
         Чл. 15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
промени относно статута си, реорганизация, промени в данъчната и други регистрации, 
промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, декларирани в офертата, както и 
промяна на лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, изпадане в неплатежоспособност, откриване на 
производство по несъстоятелност съгласно ТЗ и други.  
        (2) Уведомяването се извършва писмено в 3-дневен срок от настъпването на 
съответната промяна, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя и надлежно заверено копие от 
съответния/те документ/и.  
         Чл. 16. (1) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в регламентираните със закон случаи.  



          (2) В случай, че за парично вземане по този договор и/или по договорът/те за 
подизпълнение е налице прехвърляне, залагане или принудително изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено в 3-дневен срок от настъпването на 
съответното обстоятелство, като представя надлежно заверено копие от съответните 
документи.  
         Чл. 17. (1) За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването 
на настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за обществени поръчки, 
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.  
          (2) В случай, че клауза от този договор е изцяло или частично недействителна или 
неприложима, действителността, съответно приложимостта на всички останали клаузи не 
се засяга.  
          (3) Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а 
при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 
България.  
         Чл. 18 (1) Обменът на информация между страните по повод и във връзка с 
изпълнението на този договор, е в писмен вид и може да се извърши лично срещу подпис, с 
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс, по електронен път при условията и по реда 
на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези 
средства, като навсякъде в кореспонденцията задължително се посочва предмета и номера 
на договора.  
         (2) Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 
стария адрес.  
        Чл. 19. Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите и по реда на 
чл. 43, ал. 2 от ЗОП.  

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката; 
2. Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3. Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ 

                           /…….(заличено) /                                               /….. (заличено)- Управител/ 

Съгласно Заповед №404/16.12.2014г.     /….. (заличено)- Управител/ 
На директора на ТП ДЛС Шерба 

........../п/........................................ 

/….(заличено      
  
 
 


