
 



Чл. 5.  (1) Предаването на автомобила се извършва с предавателно-

приемателен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя или  

упълномощени представители на страните. 

(2) Рискът от случайно погиване и повреждане на автомобила преминава 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й. 

 Чл. 6. Собствеността на автомобила  преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

авансовото плащане.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на автомобила в 

размера, по начин и в сроковете, уговорени в настоящия договор. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:  
1. Да достави и прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на 

автомобила, предмет на настоящия договор,  съгласно спецификацията в срок, 
на място и по начин, уговорени в настоящият договор. 

2. Да предаде автомобила с приемателно-предавателен протокол в 
състояние, годно за използване по предназначение. В противен случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 
 2.1. Да отстрани за своя сметка недостатъците. 
 2.2. Да върне заплатената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума. 
 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за недостатъци, които са били 
известни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора. 

Чл. 10. Гаранционното обслужване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

обхваща: пълна гаранция на автомобила (от завода производител) от минимум 

4/четири/ години или 120 000км, което от двете събития настъпи първо.  

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява възникналите 

повреди и неизправности по автомобила, съгласно гаранционните условия на 

производителя. 

Чл. 12. Условия на извънгаранционен сервиз, съгласно 

извънгаранционните условия на производителя. 

         Чл. 13. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за 

подизпълние, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя, в 

присъствие на Изпълнителя и подизпълнителя.  

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи автомобила в 

уговорения срок. 

     Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена на 

доставеният автомобил в уговорените срокове и да го приеме с приемо-

предавателен протокол. 

     Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да прегледа автомобила и в 7-

дневен срок от получаването му да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за евентуални 

недостатъци. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се възползва от правото си, стоката се 

счита за одобрена. 

     Чл. 17. При скрити недостатъци, съществували преди доставянето на 

автомобила, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да развали договора, като върне 

автомобила и получи обратно платената цена, заедно с разноските и вредите 



си от сделката, да иска ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да поправи автомобила за своя 

сметка, да я замени с качествена такава или да иска намаление на цената. 

Чл. 18. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си, че ще 

използва подизпълнител, в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор:  

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с обявения 

подизпълнител; 

2.  представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора за 

подизпълнение; 

3. представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доказателства, че не са нарушени 

забраните по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.  

(2) Изпълнителят предоставя  на Възложителят, в 10-ен срок, от 

всяко извършено плащане, информация за извършените плащания по 

сключеният договор за подизпълнение.  

(3) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на договора.  

 

ОТГОВОРНОСТИ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 19. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на законната 

лихва, съгл. ПМС 426/18.12.2014 г. за определяне размера на законната лихва 

по просрочени задължения в левове, на ден върху стойността на 

неизпълненото в договорените срокове задължение, както и обезщетение за 

пропуснати ползи и претърпени вреди от забавата или неизпълнението. 

 Чл. 20. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за 

понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на 

непреодолима сила. 

Чл. 21.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 22. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е 

непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, 

възникнало след сключване на договора.  

Чл. 23.  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 седмодневен срок от настъпването на непреодолима сила. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

Чл. 24. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на договора и 

свързаните с него насрещни задължения се спира.  

Чл. 25. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови 

представители и/или служители.  

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Чл. 26.  Договорът се прекратява в следните случаи: 

         а) с изтичане на уговорения срок; 

         б) предсрочно по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 

форма; 



 


