
Приложение №9 
ДОГОВОР 

 
№ ……./ ………. 2013 г. 

Днес, .............. 2013 г. в гр. Варна между: 
 
Командване на ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, с адрес: гр. Варна, 

ул. “Преслав” № 16, ЕИК №129010196, представлявано от контраадмирал 
Румен Георгиев Николов – командир на Военноморските сили и полковник 
Драгомир Иванов Димитров – началник на сектор “Финанси” в 
Командването на ВМС, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 
една страна,  

и 
„…………………….” ООД, със седалище и адрес на управление гр. 

……, област ………., община ………., ул. „……………..” № , ет , ап. , ЕИК  
, представляван от ………………., управител, наричан по-долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор. 
Страните се споразумяха за следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извършва срещу заплащане техническо обслужване и ремонти на леки 
автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като не използва услуги на 
подизпълнители. 

(2) Индивидуализиращи данни на автомобилната техника на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочени в Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от този договор. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва услугите по чл. 1 от договора, 
само въз основа на Сервизна поръчка, която следва да бъде подписана от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представляван от командира на военното формирование на 
което се числи автомобила или упълномощен негов представител. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Чл. 3. Цената на труда, изразена в нормочас е …….. лв. с ДДС.  
Чл. 4. Цената на труда е твърда договорена стойност и не подлежи на 

промяна. 
Чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща: 
1) вложените при ремонта части и консумативи по цени на дребно в 

търговската мрежа на декларираните доставчици, валидни към момента на 
извършване на услугата, като ползва …….. % (………) процента отстъпка от 
цената им. 



2) извършените ремонтни дейности по времетраене, в съответствие с 
Приложение №5 от Наредба № 24/08.03.2006 г., а за не упоменатите в него, в 
съответствие с програмен продукт „AUTODATE”, на цена съгласно чл. 3. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената след извършване на услугата, 
по банков път, в лева, в срок до 30 (тридесет) дни след представяне от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следните редовно оформени 
документи за плащане: фактура, сервизна поръчка и двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол. Фактурата и сервизната поръчка трябва да 
съдържат опис на извършените дейности със съответните нормочасове и 
опис на вложените части и консумативи. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми 
по банкова сметка на последния в ………………………….. 

 
ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 8. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на 

подписването му и е със срок от 24 месеца. 
ІV. ПРОЦЕДУРА 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще приема леките автомобили в сервиза до 1 

(един) ден след подадена писмена заявка от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява възложената дейност по леките 
автомобили на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно или във възможно най-кратък 
технологично необходим срок. 

Чл. 11. При приемането на съответния автомобил за ремонт 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Сервизна поръчка, в която се посочват 
необходимите дейности и срока за тяхното извършване, съгласно 
Приложение №5 от Наредба № 24/08.03.2006 г., а за не упоменатите в него, в 
съответствие с програмен продукт „AUTODATE”. Копие от сервизната 
поръчка се връчва на лицето, което представлява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във 
връзка с изпълнението на уговореното с този договор. Сервизната поръчка се 
прилага от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като неразделна част от документацията на 
автомобила за техническо обслужване и ремонт, извършени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролира 
извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, описани в сервизната поръчка и 
подписва необходимите екземпляри на същата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури достъп на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до всички 
свои производствени помещения, с цел осъществяване контрол на качеството 
на дейностите описани в сервизната поръчка. Движението на автомобила при 
необходимост по време на извършването на ремонтните дейности да се 
извършва от щатния му водач. 

Чл. 12. Чрез свой оторизиран представител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да впише вида на техническото обслужване или ремонта в 
съответната графа от Дневника за сервизно обслужване и формуляра на 
лекия автомобил в раздел текущи ремонти, след което да завери същото с 
подпис и печат. 



Чл. 13. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не разполага със складова 
наличност от определените резервни части, нужни за извършване на 
ремонтите, срокът на извършването им се удължава с времето, необходимо за 
доставка на съответните резервни части, но с не повече от 15 (петнадесет) 
работни дни. За горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
V. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(представляван от командира на ВМС) или негов представител документ, 
удостоверяващ качеството на вложените материали и/или резервни части, 
възли и агрегати. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените от 
него дейности по автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за срок не по-малък от 
гаранционния срок на вложените резервни части и материални средства, 
считано от датата на извършената дейност, удостоверено с вписването в 
Дневника за сервизно обслужване (Сервизната книжка на автомобила) и/или 
с фактура за извършен ремонт. 

Чл. 16. Пробегът за гаранция на извършен ремонт по отделните 
агрегати, възли и детайли е 2 (две) години или пробег от километри както 
следва: 

1) за двигател – ……. км; 
2) за трансмисия – ……км; 
3) за ходова част – …… км; 
4) за запалителна система и ел.оборудване – …….. км; 
5) за хранителна (горивна) система – …… км; 
6) за смазочна система – …….. км; 
7) за спирачна система – ……. км; 
8) за кормилна система – …… км; 
9) за отоплителна и охладителна система – ……. км. 
Чл. 17. За вложените резервни части и материални средства, за които 

няма изрично упоменат гаранционен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира 
пробег от минимум ……. (……….) км. или една година експлоатация след 
датата на извършената дейност. 

Чл. 18. В случай, че гаранционния пробег (в километри или време) не 
бъде достигнат към датата на прекратяване на договора поради изтичане на 
срока му на действие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
гаранция за качеството на извършените ремонти по посочените агрегати, 
възли и детайли за срок до достигане на гаранционния пробег, считано от 
датата на извършване на съответния ремонт и удостоверено по реда на чл.15 
от договора. 

Чл. 19. В случай, че автомобил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отремонтиран от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се повреди през гаранционния срок и не може да бъде 
пуснат в движение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява за своя сметка 
репатрирането на автомобила до сервизния си център.  



 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1) да заявява предварително и в срок, автомобилите за сервизно 

обслужване или ремонт при условията на договора; 
2) да предоставя автомобилите за сервизно обслужване и ремонт, 

съгласно заявката в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
3) да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при 

ползването на всеки автомобил; 
4) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени 

между страните в раздел ІІ от този договор; 
5) да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на възникнала 

повреда по автомобила и с оглед на предотвратяване на последващи, 
обусловени от повредата, други повреди на части или агрегати на 
автомобила, да спре автомобила от експлоатация по указание на сервизните 
специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

6) да извършва всички услуги, уговорени по чл. 1 само в сервиз на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срока на този договор за автомобилната техниката 
посочена в Приложение № 1. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото: 
1) да увеличи (намали) количеството на автомобилите (по Приложение 

№ 1) с до 20 % (двадесет процента), както и да заменя едно МПС с друго; 
2) да избира търговската марка на влаганите резервните части за всеки 

отделен ремонт, от списък предложен му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1) да осигурява пълно сервизно обслужване и ремонт на автомобилите 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно условията на този договор, качествено и в срок 
с грижата на добър стопанин; 

2) да извършва за своя сметка отстраняването на рекламации по 
автомобили, обхванати от гаранцията по чл. 14 до чл.18 от договора, 
предявени от Възложителя; 

3) да осигури обслужването с предимство на автомобилите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

4) да осигури за своя сметка репатрирането на повредени автомобили 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до свой сервизен център, ако повредата се дължи на 
ниско качество на техническото обслужване и ремонта от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

5) да осигури достъп на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
помещенията и автомобила по време на обслужването и/или ремонта; 

6) да създаде и води за срока на договора картотека за следене 
техническото състояние и извършените ремонти на автомобила/ите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

7) да влага висококачествени части и консумативи, които да фактурира 
по цени на дребно в търговската мрежа на декларираните доставчици, 
валидни към момента на извършване на услугата с включени 15 % отстъпка; 



8) да осигурява охраната на приетите за ремонт леки автомобили на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

9) да фактурира извършените дейности обект на настоящия договор, 
съгласно чл. 3 и чл. 5 от настоящия договор. 

10) да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на актуалното 
си състояние или административните данни. 

 
VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 
 
Чл. 23. В случай, че договора бъде прекратен по чл. 27 от настоящия 

договор, страните не си дължат неустойки. 
Чл. 24. В случай на неизпълнение на задълженията от настоящия 

договор, неизправната страна дължи на изправната страна неустойка за 
забава или частично неизпълнение на договора в размер на 0,2 % (нула цяло, 
два процента) за всеки просрочен ден от стойността на извършвания ремонт, 
но не-повече от 3% (три) от стойността на същия. 

 
VІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време едностранно да 

прекрати този договор за в бъдеще като дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
възнаграждение за изпълнената до момента на прекратяването част от 
поръчката. 

Чл. 26. Договорът се прекратява, ако изпълнението му стане 
невъзможно поради причина, за която никоя от страните не отговаря. 

Чл. 27. Договорът може да бъде прекратен предсрочно по взаимно 
съгласие на страните. В този случай страните уреждат с протокол 
насрещните вземания, възникнали по време на неговото действие. 

Чл. 28. Всяка от страните може да развали този договор, ако другата 
страна е в съществено неизпълнение на свое задължение. Развалянето става с 
предварително писмено предизвестие отправено от изправната до 
неизправната страна.  

Чл. 29. При прекратяване на юридическото лице по правоприемство. 
 
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ 
 
Чл. 30. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 
Чл. 31. (1) Всяка страна се задължава при промяна на адреса си да 

уведоми незабавно другата страна. В противен случай последната не носи 
отговорност за неполучени съобщения. 

(2) Кореспонденция, заявки и потвърждения от едната страна по 
договора до другата се прави писмено за действителност, като писмената 
форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по факс. 

Чл. 32. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението на договора 
се решават чрез преговори между страните, а в случай на не постигане на 
съгласие – по съдебен ред. 



Чл. 33. За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото 
търговско и гражданско законодателство на Република България. 

 
Настоящия договор са състави и подписа в два еднообразни екземпляра 

– по един за всяка от страните. 
 

ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
гр.Варна, 9000                                    гр. ……….., 
ул. Преслав №16                                ул. ……………… 
тел. 052 / 552 622,                              тел: …………… 
факс. 052 / 603 259                            факс: ………….. 

КОМАНДИР НА 
ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ 

 

 
 

 

КОНТРААДМИРАЛ  
РУМЕН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ  

 
 
НАЧАЛНИК НА СЕКТОР “ФИНАНСИ” В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ПОЛКОВНИК ДРАГОМИР ДИМИТРОВ 
 
СЪГЛАСУВАНО: 
ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В КОМАНДВАНЕТО НА ВМС 
ЦИВИЛЕН СЛУЖИТЕЛ  РАДКА СЛАВОВА  


