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ДОГОВОР 
 

за  доставка  на четири броя фабрично нови леки автомобили комби за нуждите РЦТХ- 

Варна 

  

Днес, 25 ноември 2014 г.  в РЦТХ- Варна на основание чл. 101е от ЗОП и  Протокол 

на комисията от 17 ноември 2014 г., утвърден от  директора на РЦТХ- Варна, се сключи 

настоящият договор между: 

1.  РЦТХ- Варна, със седалище гр. Варна и адрес на управление: бул. „Цар 

Освободител” № 100, ИН 103 083 792,  представляван от д-р Жанина Йорданова Иванова в 

качеството й на директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга 

страна: 

2. „АУТО ЕКСПРЕС” ООД със седалище гр. Варна и адрес на управление: гр. Варна, 

ул. „Мургаш” № 27, ИН: 103 119 837, ИН по ДДС: BG103 119 837, представлявано от Стойко 

Тодоров Стойков, в качеството му на управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 

Страните се съгласяват със следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и 

прехвърли собствеността в/у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на четири броя фабрично нови леки 

автомобили комби по две обособени позиции, наричани по-долу за краткост „стоката” и 

посочени в Приложение №1 – Техническа спецификация за обособена позиция № 1 и 

Приложение №1 – Техническа спецификация за обособена позиция № 2 , срещу тяхното 

заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ 

Чл. 2. (1) Общата прогнозна стойност по договора е 65 750 лв  без ДДС и 78 900 лв с 

ДДС, като за: 

  -  обособена позиция № 1 сумата е 28 583 лв без ДДС, или 34 299.60 лв с ДДС 

    -   обособена позиция № 2 сумата е 37 167 лв без ДДС, или 44 600.40 лв с ДДС 

 (2) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена 

във фактурата. 

 (3) При промяна на банковата сметка или други банкови данни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на промяната. 

 (4) Заплащането на доставената стока се извършва отложено в срок до 30 календарни 

дни, считано от датата на издаване на проформа- фактурата.  

     (5) След представяне на оригиналната фактура се подписва Приемопредавателен 

протокол за доставка на предмета на договора. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл. 3. (1) Доставянето на стоката, предмет на настоящия договор, се извършва в срок 

от 30 календарни дни, считано от датата на подписване на договора.  

  (2) В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен веднага да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид за 

очакваното закъснение и за причините, водещи до закъснението, включително и за новия  

срок за доставка.  

 (3) Настоящият договор продължава действието си до изтичане на гаранционния срок 

за поддръжка и техническа помощ, предвиден в него. 
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ІV. ДАТА И МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

           Чл. 4. (1) Мястото на  доставяне  на  стоката, предмет на настоящия договор е до краен  

получател – сградата на РЦТХ- Варна.  

 (2) За дата на доставяне се счита датата, на която „стоката” преминават във владение 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от момента на приемането й на мястото на доставяне съгласно чл.4, 

ал.1 от настоящия договор, удостоверено с двустранно разписан приемопредавателен 

протокол. 

    (3) Рискът от случайно погиване или повреждане на „стоката” преминава върху  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на доставяне.  

 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави „стоката”, окомплектована съгласно Приложение № 1 в договорения 

срок, като я предаде в изправност, придружена с необходимата документация за регистрация 

и техническа изправност;  

2. Да прехвърли правото на собственост върху автомобила на името на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

3. Да поеме за своя сметка всички разходи, свързани с доставката и прехвърлянето на 

правото на собственост, включително митнически сборове, транспортни разходи, нотариални 

и регистрационни такси; 

4. Да предаде „стоката” в съответния вид, количество и техническо състояние на 

мястото на доставяне. 

5. В рамките на гаранционния срок да осигури „Гореща линия” за аварийна техническа 

помощ и услугата „Заместващ автомобил”. 

6. Всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2)  При подписване на договора да представи  документите, съгласно чл. 101е, ал. 2 от 

ЗОП.   

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да приеме доставената в срок и на място „стока” , окомплектована съгласно Приложение 

№ 1,  съответстваща по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор; 

2. Да заплати доставената стока в уговорения срок.  

3. Да спазва изискванията за експлоатация, с които е запознат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. През гаранционния период да не извършва отстраняване на възникнали повреди лично или 

в неоторизиран сервиз. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само „стока”, която е заявил.  

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

        Чл.7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации за: 

 а/ вид и неокомплектованост на „стоката” или техническата документация /явни 

недостатъци/ при тяхното приемане; 

 б/ качество /скрити недостатъци/  

- при доставяне на „стока”, която не съответства на спецификацията; 

- при констатиране на повреди в стоката. 

 (2) Рекламации за явни недостатъци се записват в приемопредавателната форма, която 

се подписва от приемащия и предаващия (приносител, превозвач) „стоката”, като по 

преценка на приносителя стоката може да остане на съхранение и отговорно пазене при 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай собствеността върху стоката не преминава върху 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Рекламациите се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок, 

считано от датата на доставка, удостоверена с приемопредавателния протокол. 

(3) Рекламации за скрити недостатъци се правят и след приемане на стоката. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци в 

седемдневен срок, считано от датата на доставка, удостоверена с приемопредавателния 

протокол. 

 (4) В рекламациите се посочва номера на договора, стоката и основанието за 

рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 (5) В срок  от пет работни дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията 

или не и как ще бъдат отстранени недостатъците. 

 

VІІІ. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл. 8. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, 

са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 9. За  дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването – при връчване на съобщението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 

3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

Чл. 10. Валидни адреси и телефони на страните: 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:        

РЦТХ- Варна „АУТО ЕКСПРЕС” ООД  
гр. Варна, п.к. 9002, гр. Варна, п.к.  9023, 

бул. „Цар Освободител” № 100, Ул. „Мургаш” № 27, 

Ел. поща: rcth_varna@abv.bg, 

Факс:052/ 681 809 

Телефон: 052/ 681 810, 681 811 

stoyko.stoykov@autoexpress-varna.net,   

Факс: 052/ 500 592 

Телефон: 052/ 500 590  

 

Чл. 11. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен срок от промяната. 

 

ІХ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 12. (1) При неспазване на срока за доставка, съгласно чл. 3, ал. 1 от настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % на ден 

върху общата стойност на договора без ДДС за всеки ден забава до деня на доставка. 

(2) При доставка на стока, която не е окомплектована съгласно приложение № 1 и 

наличие на писмено възражение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок 

от 7 дни, считано от получаване на възражението, следва да отстрани недостатъците /явни 

или скрити/. В противен случай дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30% от 

общата стойност на договора без ДДС. 

(3) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор, 

както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си чрез 

прихващане на сумите, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при липса на такива суми - по 

съответния общ ред. 

 

Х. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 13. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако неизпълнението е в резултат на непреодолима сила. 

 (2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

mailto:rcth_varna@abv.bg
mailto:stoyko.stoykov@autoexpress-varna.net
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 (3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора 

– пожар, земетресение, наводнение и пр. 

 (4) 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 двуседмичен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. 

 (5) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 (6) Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по непредпазливост 

или чрез умишлено действие или бездействие.  

 

ХІ.  СПОРОВЕ 

Чл. 14. Възникналите през времетраенето на договора спорове между страните се 

решават чрез преговори между тях. 

 Чл. 15. В случай на непостигане на споразумение по предходния член,  всички спорове 

ще бъдат решавани по съдебен ред, пред компетентните съдилища с район на действие гр. 

Варна. 

 Чл. 16. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

ЗОП, ТЗ и ЗЗД и действащото в Република България законодателство. 

            Чл. 17. Всички допълнително възникнали след подписването на договора въпроси ще 

се решават чрез преговори и подписване на допълнителни споразумения, ако не са в 

противоречие с чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

  

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

РЦТХ- Варна                                                                         „АУТО ЕКСПРЕС” ООД - Варна             

 

Директор : ……………...                                                      Управител: …………... 

(д-р ЖанинаЙорданова)                                                      (Стойко Стойков) 

 

Съгласувано с: 

Главен счетоводител: ……… 

(Румяна Бояджиева) 

                             

 

Съставил: 

( адв. Наско Станев) 


