
ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 
№ 50/30.09.2014г.

Днес 30.09.2014 г., в гр.Генерал Тошево се сключи настоящият договор между:
1 .ТП-ДГС,,Генерал Тошево” гр.Генерал Тошево при „СИДП” ДП Шумен, 

ЕИК:2016174120061, със седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, 
ул.’’Трети март” №42, представлявано от инж.Йорданка Тончева f  3  У У  У) ~
директор и Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел и наречено по-нататък за краткост по- 
долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ -  ЛИЗИНГ0ПОЛУЧАТЕЛ от една страна

2 Кооперация,.Кооперация ,.Аутомотор””, седалище и адрес на управление: гр.Варна, 
бул.”Вл.Варненчик” №184. ЕИК 000101056, представлявано от председател Стоян Ненков 

tfi наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от втора страна
и

3. Кооперация„Кооперация „Аутомотор””, седалище и адрес на управление: гр.Варна. 
бул.”Вл.Варненчик” №184, ЕИК 000101056, представлявано от председател Стоян Ненков 

наричано по-долу за краткост, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ ЛИЗИНГОДАТЕЛ от трета страна 
като страните се е договориха за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ! възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка с 

предмет. „Доставка, чрез покупка, при четиригодишен финансов лизинг на два броя 
неупотребявани автомобили с висока проходимост марка: Лада; модел: М2121”.

Чл.1.2.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.1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да достави на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ- 
ЛИЗИНГОДАТЕЛ. а той от своя страна да отдаде при условията на финансов лизинг на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочения в чл. 1 от настоящия договор автомобил/и

Чл.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ превежда в рамките до десет работни дни от датата на 
подписване на договора по посочената сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ- ЛИЗИНГОДАТЕЛ, 
първоначалната вноска съгласно лизинговия план, а той от своя страна предава автомобила на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките ка пет работни дни от датата на извършеното плащане на 
първоначалната лизингова вноска

О.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от 

възнаграждението или сума в размер на 1071.36 лева.
Чл.2.2.. В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на 

гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.
Чл.2.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на договора 

възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.

Ш.ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1. да получи доставката в срока и при условията, договорени между страните;
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества и др. във всеки 

момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да развали договора едностранно, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не осъществи 

доставката в срока по настоящия договор;
4 да развали договора едностранно, ако доставката не отговаря на техническите 

спецификации иа Възложителя.
5. да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в

чл. 6.1.
Чл.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:



1. да осъществи доставката качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок:

2. да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани 
с изпълнението на доставката без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да осигури за своя сметка превоза на доставката до местоизпълнението
4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по изпълнение на 

доставката, както и да му осигурява възможност за осъществяване на контрол по изпълнението 
относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на 
изпълнението;

5. да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 3 
% (три на сто) от финансовото си предложение при подписване на договора;

6. да получи от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на описаният/те по-горе автомобил/и.
7. да прехвърли собствеността на автомобила по предвидения за това законов ред, както 

и да предостави на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ надлежна фактура, съответните 
митнически декларации и всякакви други документи, свързани с МПС;

8. да осигури и предаде на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу надлежно 
подписан приемо-предавателен протокол автомобилите, описани в чл. 1.1 от настоящия договор, 
ведно с всички вещи и принадлежности, числящи се към него;

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ декларира, че е собственик на МПС, че върху него не съществуват и 
не са учредени права на трети лица, не е предмет на съдебни спорове, нито са налице други 
тежести върху, в това число -  не са учредени залози по реда на Закона за особените залози, 
както и че същият няма недостатъци, в движение е, в състояние, годно за експлоатация 
предвид предназначението му, техническа изправност и пълно комплектоване. В случай, че 
някое от декларираните обстоятелства се окаже с невярно съдържание, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ/ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на платената 
продажна цена за МПС;

10. Предаването на автомобила от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва 
до 3 дни след постъпване на сумата съгласно т. 1.4. по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.3.3. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има следните права и задължения:
1.да заплати стойността на автомобила, описани в чл. 1.1. от настоящия договор в 3 

/три' дневен срок след получаване на фактура от ДОСТАВЧИКА, но при всички случаи след 
получаване на плащане на дължимата първоначална вноска и съпътстващи разходи от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дължими по договора за финансов лизинг с предмет описаното по-горе МПС. 
Плащането ще се извърши по банков път по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка;

2/ да предостави за ползване при условията на финансов лизинг автомобилът на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по офертата и лизинговата схема, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е участвал в 
обществената поръчка;

3/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ автомобилът, описани в чл.1.1. от настоящия договор 
при условията и по реда определени от ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и определените от същия 
Общи условия;

4/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу надлежно попълнен приемо-предавателен 
протокол автомобилите, описани в чл. 1.1 от настоящия договор;

5/ да получи фактура, съответните митнически декларации и всякакви други документи, 
необходими за регистрацията на автомобила пред КАТ;

6/ да получи всички права по гаранционното обслужване на автомобила. Гаранционните 
условия са указани в гаранционните книжки, съпътстващи МПС.

1У.ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.4.1. Приемането на доставката се извършва с приемателно-предавателен протокол, 

подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4.2. Приемателно-предавателния протокол се завежда в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК



Чл.5.1. Гаранционният срок на автомобилите заедно с газовите уредби в комплект: 2 
(две) години, без ограничение в изминатите километри от предаването на протокола по чл. 4.1.

Чл.5.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 
Република България и ЕС.

Чл.5.3.В случай че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
писмено е бил уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен поправи или да замени 
съответната част с нова,

Чл.5.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши замяната в рамките на 7 (седем) дни от 
констатацията установена с протокол по чл.5.6.

Чл.5.5.Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.5.6.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отстрани дефекти, проявили се в 

гаранционния срок, включително и след замяна дефектиралата част с нова, същият заменя 
автомобила с нов такъв.

Чл.5.6.0бстоятелствата по предходните членове се установяват с констативен протокол, 
подписан от представители на страните, в които се вписват начина за установяване на дефектите 
и/или отклоненията, изчерпаните начини за тяхното отстраняване и споразумението за замяна.

У1.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл.6.1. За изпълнение предмета на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер на 8600 /осем хиляди и шестотин/ лв. без ДДС и 6000 / 
шест хиляди / лв. ДДС ( съгл. чл.6, ал.2 т.З от ЗДДС), (вкл. първоначалната вноска в размер 
на 20 % от стойността на автомобила, такса за управление на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата на 
годишния данък МПС /за първата година на договора/, такса вписване в ЦРОЗ, сумата на 
регистрационните разходи, включително държавните такси, направени от 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата на застраховките „Гражданска отговорност“ и „Каско” /за 
първата година от договора), цялата платима в срок от 10 /десет/ работни дни от датата на 
подписване на настоящия договор за доставка. Останалата сума. наричана остатъчна главница 
в размер на 25612.16 /двадесет и пет хиляди шестотин и дванадесет лева и шестнадесет ст/ 
лв. без ДДС се разпределя и изплаща на 48(четиридесет и осем) равни месечни вноски, 
съгласно погасителен план/схема, неразделна част от този дог овор. За всяка следваща година 
Възложителя заплаща сумите на годишния данък МПС, сумите на застраховките „Гражданска 
отговорност“ и „Каско”, след издаването им, както и на база издаден счетоводен документ. 
След изтичане на срока от 48 месеца ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
остатъчна стойност в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лв. без ДДС за придобиване 
собствеността на автомобилите.

Чл.6.2. Плащанията по чл. 6.1, ще бъдат извършени с платежно нареждане по банковата 
сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу издадена данъчна фактура.

Чл.б.З.Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банковата сметка на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банка -„Централна Кооперативна банка“А Д
Банкова сметка в лева: - У сА
Банков код: CECBBGSF

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.7.1. При забавено предаване на доставката по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение с ДДС за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността.

Чл.7.2.При неизпълнение на клауза извън случаите по чл.7.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от стойността на този договор, определена при 
сключването му.

Чл.7.3.Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната 
страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл.7.4.След получаване на банковия превод по чл. 6.1., ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не предаде 
в срока по чл. 4.1. по зависещи от него причини автомобилите, предмет на настоящия договор,



дължи незабавно връщане на цялата сума, получена от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. Това обстоятелство 
се установява от страните и отразява в подписан от тях констативен протокол.

Чл.7.5.При претърпени вреди във връзка с неизпълнението на задължения по този 
договор, виновната страна дължи на изправната съответното обезщетение.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8.1. Договорът се прекратява:
1. В случаите посочени в ЗОП
2. С изпълнението му;
3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
4. С развалянето му по реда на чл.87 от Закона за задълженията и договорите.
Чл.8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши доставката с нужното качество и в дадения срок. В този 
случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да 
бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 
състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
само фактически извършената работа.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.9.1. Неразделна част от настоящия договор са:
-1 . списък на МПС придружени с Техническа оферта
- 2. ценова оферта
- 3. общи условия по договори за финансов лизинг на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ
- 4. тарифа за таксите и комисионните на ПОДПИЗПЪЛНИТЕЛЯ
-5. оферта финансиране, заедно с погасителен план/схема на ПОДПИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за 

заплащане на дължимата остатъчна главница от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
- 6. Приемо-предавателен протокол
- 7. Застрахователни полици "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Каско на

МПС"
Чл.9.2. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд по реда на 
гражданското законодателство на Р. България.

Чл.9.3 За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
Закона за задълженията и договорт ; и Търговския закон.

Договорът се състави в 4 еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, един за
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ЛИЗИНГОВ ПОГАСИТЕЛЕН ПЛАН

Цена на 2 бр Автомобила: 30 000 .00 лв 
Лизинговз стойност: 25 612.16 лв 
Собствено участие- 20%: 6 000.00 лв 
Остатъчна стойност - 5%: 1 500.00 лв 
Лихва: 6.5 %
Срок на лизинга: 48 месеца

Лева

N: Главница Погасяване
на
главница

Погасяване на 
лихва

Лизингова 
вноска (без ДДС)

Остатъчна главница

1 22500 411.71 121.88 533.59 22088.29
2 22088.29 413.95 119.64 533.59 21674.34
3 21674.34 416.19 117.4 533.59 21258.15
4 21258.15 418.44 115.15 533.59 20839.71
5 20839.71 420.71 112.88 533.59 20419
6 20419 422.98 110.61 533.59 19996.02
7 19996.02 425.27 108.32 533.59 19570.75
8 19570.75 427.58 106.01 533.59 19143.17
9 19143.17 429.9 103.69 533.59 18713.27
10 18713.27 432.23 101.36 533.59 18281.04
11 18281.04 434.56 99.03 533.59 17846.48
12 17846.48 436.92 96.67 533.59 17409.56
13 17409.56 439.29 94.3 533.59 16970.27
14 16970.27 44167 91.92 533.59 16528.6
15 16528.6 444.06 89.53 533.59 16084.54
16 16084.54 446.47 87.12 533.59 15638.07
17 15638.07 448.88 84.71 533.59 15189.19
18 15189.19 451.31 82.28 533.59 14737.88
19 14737.88 453.76 79.83 533.59 14284.12
20 14284.12 456.22 77.37 533.59 13827.9
21 13827.9 458.69 74.9 533.59 13369.21
22 13369.21 461.17 72.42 533.59 12908.04
23 12908.04 463.67 69.92 533.59 12444.37
24 12444.37 466.18 67.41 533.59 11978.19
25 11978.19 468.71 64.88 533.59 11509.48
26 11509.48 471.25 62.34 533.59 11038.23
27 11038.23 473.8 59.79 533.59 10564.43
28 10564.43 476.37 57.22 533.59 10088.06
29 10088.06 478.95 54.64 533.59 9609.11
30 9609.11 481.54 52.05 533.59 9127.57
31 9127.57 484.15 49.44 533.S9 8643.42
32 8643.42 486.77 46.82 533.59 8156.65
33 8156.65 489.41 44.18 533.59 7667.24
34 7667.24 492.06 41.53 533.59 7175.18
35 7175.18 494.72 38.87 533.59 6680.46
36 6680.46 497.4 36.19 533.59 6183.06
37 6183.06 500.1 33.49 533.59 5682.96
38 5682.96 502.81 30.78 533.59 5180.15
39 5180.15 505.53 28.06 533.59 4674.62
40 4674.62 508.27 25.32 533.59 4166.35



41 4166.35 511.02 22.57 533.59 3655.33
42 3655.33 513.79 19.8 533.59 3141.54
43 3141.54 S16.57 17.02 533.59 2624.97
44 2624.97 519.37 14.22 533.59 2105.6
45 2105 6 522.18 11.41 533.59 1583.42
46 1583.42 525.01 858 533.59 1058.41
47 1058.41 527 86 5.73 533.59 530.55
48 530.55 530.55 2.88 533.43 0
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