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УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ, 
 

 

Документацията е изготвена с цел да Ви 

помогне да се запознаете с условията на 

настоящата процедура и да подготвите своята 

оферта за участие в нея, съгласно изискванията 

на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

документацията. 

Прочетете я внимателно. 

Оферти, които не отговарят на 

изискванията на ЗОП и настоящата 

документация, ще бъдат отстранени. 
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              Документацията за участие е безплатна и 

може да се получи  до 21.01.2013 г. Лицата имат 

право да разгледат документацията преди да я 

получат. Документацията за участие се 

предоставя след получаване на писмено 

заявление от кандидата за участие в 

процедурата. Разходите за куриерската услуга са 

за сметка на кандидата за участие в процедурата. 

Образците на документите могат да бъдат 

предоставени в електронен вид при писмено 

заявление от кандидата за участие за получаване 

на същите и предоставяне на актуален e-mail 

адрес. 
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“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - СЛИВЕН” ООД  

ул. "6-ти септември" № 27, тел. 044/62 34 65, факс 044/62 34 13 

e-mail: viksliven@viksliven.com 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

     УПРАВИТЕЛ:………………….. 

                            /инж. Петър Митев/ 

    

     СЪГЛАСУВАЛИ: 

 

     ЮРИСТ:……………………. 

                                  /М. Велева/ 

 

                                                                      ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:……………………. 

                                                                                                        /М. Сиромахова/ 

 

                                                                      СЪСТАВИЛ:…………………….................. 

                                                                                                        /инж. Я. Събев/ 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

“ДОСТАВКА НА ТРИ НОВИ САМОСВАЛА С ТРИСТРАННО РАЗТОВАРВАНЕ 

НА САМОСВАЛНАТА УРЕДБА С ДВОЙНА КАБИНА НА ФИНАНСОВО -

ОБВЪРЗАН ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА „В и К - СЛИВЕН’’ ООД, ГР.СЛИВЕН” 

 

 

 

 

 

 

Дата на изпращане на обявлението в Агенция по обществени поръчки: 18.12.2012 г. 

Срок за получаване на документи: 21.01.2013 г. до 16:00 часа  

Срок за подаване на офертите: 25.01.2013 г. до 16:00 часа 

Отваряне на офертите: 29.01.2013 г. от 13:00 часа  

 

Декември 2012 г. 
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СЪДЪРЖАНИЕ 
на документацията за участие в открита процедура, с предмет: 

 

 

“ДОСТАВКА НА ТРИ НОВИ САМОСВАЛА С ТРИСТРАННО РАЗТОВАРВАНЕ 

НА САМОСВАЛНАТА УРЕДБА С ДВОЙНА КАБИНА НА ФИНАНСОВО-

ОБВЪРЗАН ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА „В и К - СЛИВЕН’’ ООД, ГР.СЛИВЕН” 

 

 

1. Решение № РД-07-267 от 18.12.2012 г. на Управителя на “ВиК- Сливен” ООД 

гр. Сливен за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита 

процедура. 

2. Обявление за обществена поръчка. 

3. Условия за участие в процедурата, указания за подготовка на офертата и 

методика за оценяване на офертите. 

4. Пълно описание на обекта на поръчката и технически спецификации . 

5. Заявление за участие в процедура за обществена поръчка /Приложение № 1/. 

6. Гаранционен срок на предлаганите от участника самосвали и срок на доставка 

на самосвалите  / Приложение № 2/. 

7. Ценова оферта  /Приложение № 3/. 

8. Техническо предложение / Приложение № 4/. 

9. Техническо описание / Приложение № 5/. 

   10. Административни сведения за участника / Приложение № 6/. 

11. Образци на декларации: 

 Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП /Приложение № 7/; 

 Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП /Приложение № 8/; 

 Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /Приложение № 9/; 

 Декларация за участие на подизпълнител /Приложение № 10/. 

11. Проект на договор /Приложение № 9/. 

12. Образци на банкови гаранции. 
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА , УКАЗАНИЯ ЗА 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА  И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

НА ОФЕРТИТЕ 

 

              Документацията за участие е безплатна и може да се получи  до 21.01.2013 г. 

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я получат. Документацията за 

участие се предоставя след получаване на писмено заявление от кандидата за участие в 

процедурата. Разходите за куриерската услуга са за сметка на кандидата за участие в 

процедурата. Образците на документите могат да бъдат предоставени в електронен вид 

при писмено заявление от кандидата за участие за получаване на същите и 

предоставяне на актуален e-mail адрес. 

1. Всеки участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка има право да представи само една оферта. До изтичане на срока за подаване на 

офертите, всеки участник в откритата процедура може да промени, допълни или да 

оттегли офертата си. 

2. При изготвяне на офертата, участникът трябва да се придържа ТОЧНО към 

условията и приложенията, посочени в настоящата документация. 

3. Всяка оферта задължително съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, 

както следва: 

І. Плик № 1, с надпис „Документи за подбор”, съдържащ документите, 

изискани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, точки 1 – 6, т. 8, 12, 13 и 14 от ЗОП, а 

именно: 

         1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

         2) Оферта по образец от документацията за участие;  

         3) Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено не по-рано от 

01.11.2012 г. – заверено копие, или документ за регистрация на чуждестранно лице 

съобразно националното му законодателство; 

При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който 

задължително се посочва представляващият. 

4) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 

Изискванията по чл.47, ал.1 и ал.5 се отнасят и за управителите или за членовете на 

управителните органи на участниците, а в случай че членове са юридически лица – за 

техните представители в съответния управителен орган; 

 5) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 2, т.1, 2, 3 и 4 от ЗОП; 

Изискванията по чл.47, ал.2, т.2 и 3 се отнасят и за управителите или за членовете на 

управителните органи на участниците, а в случай че членове са юридически лица – за 

техните представители в съответния управителен орган; 

6) Декларация за участието на подизпълнители; 

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват 

подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното 

участие. В случай на участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 

и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях и участникът е длъжен да представи в 
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офертата си нотариално заверена декларация за съгласие от подизпълнителя/ите за 

участие в настоящата процедура.   

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. 

7) Документ за внесена гаранция за участие; 

8) Счетоводен баланс и годишен финансов отчет за 2009, 2010 и 2011г.; 

9) Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на 

поръчката за последните три години; 

10) Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през 

последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружени 

от препоръки за добро изпълнение; 

11) Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се 

доставят; 

12) Списък на оторизираните сервизни бази за предлаганата марка самосвали, на 

територията на Република България, в който задължително да бъде включен оторизиран 

сервиз на съответната марка самосвали на територията на гр. Сливен; 

13) Документи, удостоверяващи съответствието на предлаганите самосвали с 

изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация. 

14) Декларация, удостоверяваща, че предлаганите самосвали са нови, 

неупотребявани и същите да са произведени не по-рано от 2011 г. 

15) Приложение № 1 – Оферта по образец; 

16) Друга информация, посочена в обявлението или документацията за участие. 

 

ІІ. Плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, 

представено в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката”, който съдържа следните документи: 

1) Срок за изпълнение на поръчката, представен под формата на декларация; 

2) Приложение № 2 – Гаранционен срок на предлаганите от участника самосвали 

и срок на доставка на самосвалите – по образец; 

Приложение № 2 следва да се представи  в отделен запечатан непрозрачен плик в 

Плик № 2. 

3) Подписан и подпечатан проект на договор – по образец от документацията за 

участие; 

 

ІІІ. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържащ: 

Ценова оферта, попълнена по образец (Приложение № 3), представена в отделен 

запечатан непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена”.  

 

4. Изисквания към документите: 

4.1. Всички материали в офертата трябва да бъдат ясни и четливи.  
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4.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от 

пълномощник, се изисква представянето на пълномощно за изпълнението на такива 

функции.  

4.3. В случай, че някои от документите, представени от участниците са на чужд език, 

същите следва да бъдат придружени от превод на български език. 

5. Всички разходи по изработването и представяне на офертите са за сметка на 

участниците. 

6. Имената на участниците и съдържанието на офертите се запазват от 

Възложителя в тайна до деня, определен за отваряне и разглеждане на офертите. 

7. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на 

друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

7.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на 

„Водоснабдяване и Канализация-Сливен ” ООД, гр. Сливен, лично от участника или 

негов упълномощен представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес. По офертата не се допускат никакви вписвания 

между редовете, изтривания или корекции.  

8. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата 

и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ.  

9. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в 

регистъра по т.8. 

10. Крайният срок за получаване на офертите за участие в откритата 

процедура е 25.01.2013 г. 

10.1. В случай, че офертата е изпратена по пощата, документ не се издава и 

възложителят няма задължение да изпраща такъв документ на участника. Офертата се 

подава на български език, независимо от това дали участникът в процедурата е 

българско или чуждестранно юридическо лице. 

10.2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. Изброените действия се извършват 

лично от участника или негов упълномощен представител с изрично нотариално 

заверено пълномощно. Допълнението или промяната се представят в отделен плик и 

важат същите изисквания, каквито към първоначално подадената оферта. Оттеглянето 

на офертата без подаване на нова оферта се извършва с изрично писмено заявление от 

участника или негов упълномощен представител, с изрично нотариално заверено 

пълномощно.  

11. Приетите и регистрирани оферти се разглеждат и оценяват от Комисията  по 

реда на глава пета, раздел ІІ от ЗОП. 

12. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, 

участниците се уведомяват писмено. 
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13. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на 

неговата самоличност и представяне на изрично пълномощно. 

14. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен 

от комисията списък (присъствен лист), удостоверяващ тяхното присъствие. 

15. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява 

наличието на три отделни запечатани плика. 

16. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията 

подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите 

участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 

17. В присъствието на лицата по т.13, комисията отваря плик № 2 и най-малко 

трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 

предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

документите в плик № 2 на останалите участници.   

18. След това комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той 

съдържа. 

19. След извършване на действията по т. 16, т. 17 и т. 18 от условията за участие 

приключва публичната част от работата на комисията. 

20. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите 

за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на 

документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на 

възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците 

представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 

получаването на протокола.  

20.1. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези 

за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. 

20.2. След изтичането на срока по т.20 комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда 

документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за 

подбор. 

20.3. Комисията при необходимост може по всяко време: 

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица; 

2. да изисква от участниците: 

а) разяснения за заявени от тях данни; 

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в 

пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на 

техническото и ценовото предложение на участниците. 

20.4. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя не се отваря. 

20.5. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с 

предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия: 
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1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието 

им с изискванията на възложителя; 

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за 

предложенията в плик № 2; 

3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената. 

20.6. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на 

ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с 

нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите 

оферти комисията оповестява предлаганите цени. 

20.7. Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето 

на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели. 

21. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от 

ЗОП; 

22. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата, 

участник:  

- който не е представил някой от необходимите документи, посочени в 

настоящите условия за участие и чл. 56 от ЗОП; 

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 2 

от ЗОП; 

- е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;  

- който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя; 

- за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 

подбор. 

23. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, 

което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не 

може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 

23.1. Комисията може да приеме писмената обосновка по т. 23. и да не предложи за 

отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1) оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

2) предложеното техническо решение; 

3) наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

4) икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

5) получаване на държавна помощ; 
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23.2. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 

прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 

за отстраняване от процедурата. 

23.3. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 

поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 

доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 

участникът да се отстрани. 

24. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

24.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

 25. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите. 

26. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на 

възложителя заедно с цялата документация. 

27. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от 

възложителя. 

28. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от Възложителя  критерии, а именно: 

29. Критерии за оценка на офертите – „Икономически най-изгодна оферта”, 

при следните показатели за оценка: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ                                  ТЕЖЕСТ 

 

1. Най-изгоден лизингов план                                 50 точки 

2. Гаранционен срок                                                  20 точки 

3. Срок на доставка                                                   10 точки 

 

Методика за оценяване на офертите: отнася се за всички показатели от 1- 3 

Оферта, която предлага най-добри икономически условия по съответния 

показател в сравнение с условията, предлагани в офертите на другите участници по 

същия показател, получава максимално определения брой точки за съответния 

показател. Офертите на останалите участници по същия показател получават брой точки, 

формирани по следния начин: за всяко несъответствие или за всяка по-неблагоприятна 

позиция, съдържаща се в офертата се намаляват брой точки, определени по посочения 

по-долу начин в зависимост от тежестта, която носи съответния показател. 

     Оферта, неотговаряща напълно на изискванията на Възложителя или по-

неблагоприятна от офертата на друг участник, получава брой точки, формиран по 

следния начин: за всяко несъответствие на офертата и за всяка по-неблагоприятна 

позиция, съдържаща се в нея се намаляват, както следва:  

 с по 20% от определения брой точки за съответния показател, когато 

участниците са до 5 броя включително.  
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 с по 10% от определения брой точки за съответния показател, когато 

участниците са от 6 до 10 броя включително.  

 с по 5 % от  определения брой точки за съответния показател, когато 

участниците са над 10 броя.  

 Оферта, която напълно не отговаря на изискванията на Възложителя, получава 0 

точки за съответния показател. 

Критерият за оценяване се прилагат само по отношение на офертите на 

участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на 

обявените от възложителя изисквания за икономическо и финансово състояние, 

професионална квалификация и технически възможности. 

29.1. Критерият за оценяване се прилага само по отношение на офертите, които 

отговарят на предварително обявените условия от възложителя и са подадени от 

участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и 

които отговарят на изискванията за финансово и икономическо състояние, технически 

възможности и/или квалификация. 

30. Комплексната оценка на офертата се формира като сбор от оценките, които 

същата е поучила за всеки от изброените по-горе показатели за оценка. 

31. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от 

участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

32. Възложителят изпраща решението по т.31 на участниците, в тридневен срок 

от издаването му. 

33. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран 

от комисията на първо място и определен за изпълнител. 

33.1. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на 

решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок 

от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на 

изпълнител. 

34. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за 

изпълнител, който при подписване на договора: 

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 

25, ал. 3, т. 2 от ЗОП; 

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно 

изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя 

при откриване на процедурата. 

34.1. В тези случаи, възложителят може да определи за изпълнител класирания на второ 

място участник и да сключи договор с него или да прекрати процедурата. 

35. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го променят 

или допълват, освен в случаите по чл.43, ал.2 от ЗОП. 
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36. Гаранциите се представят от участниците в една от следните форми: 

парична сума или банкова гаранция, като участниците или определеният изпълнител 

избират сами формата на гаранцията. 

36.1. Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на договора 

– Гаранцията за участие е в размер на  3 000 /три хиляди / лв., а гаранцията за 

изпълнение на поръчката е в размер на 3 % /три процента/  от ориентировъчната 

стойност на договора. Гаранциите могат да се представят като парични суми, 

внесени в брой в касата на дружеството; по банковата сметка на „Водоснабдяване и 

Канализация - Сливен” ООД , гр. Сливен: IBAN: BG18CBUN91951000020220; BIC: 

CBUNBGSF при МКБ „Юнионбанк” – клон Сливен или представени под формата на 

банкови гаранции. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 

гаранциите за участие са съгласно ЗОП, а за задържане или освобождаване на 

гаранциите за изпълнение са съгласно посоченото в проекто-договора от 

документацията за участие. 

37. При освобождаване на гаранциите Възложителят не дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

38. Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на оферти. Възложителят може да изиска от 

класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка. 
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната 

уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- 

Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

 

 

1. Цел на поръчката 

Самосвалите ще се използват за нуждите на „ ВиК - Сливен” ООД, гр. Сливен 

2. Вариантност на техническата оферта 

      Не се допускат варианти на техническата оферта 

      3. Технически спецификации за изпълнение на поръчката: 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Самосвал с тристранно разтоварване, 6+1 места 

 

  

Описание: фабрично нов товарен  автомобил, 6+1 места, 

самосвал с тристранно разтоварване 

Кабина двойна, 6+1 места, напълно отделена от товарно 

пространство 

брой места 6+1 

брой врати 4 

ТОВАРНО 

ПРОСТРАНСТВО: 

 

Вид Самосвал, с тристранно разтоварване 

Дължина минимум 3000 мм 

Ширина минимум 2000 мм 

Височина минимум   400 мм 

Товароносимост минимум 3000 кг 

Общо тегло на автомобила до 6500 кг 

ДВИГАТЕЛ:  

тип на двигателя Редови, четири цилиндров, с верига, турбокомпресор с 

междинен охладител, горивна уредба – тип common 

rail 

вид гориво Дизел 

обем на двигателя до 3000 куб.см. 

мощност минимум 140 к.с. 

екологична норма за вредни 

емисии 

автомобилът да отговаря на екологичните норми на 

ЕС и Р България и да може да бъде регистриран 

съобразно действащото законодателство 
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ТРАНСМИСИЯ:  

тип Механична 

брой предавки 5+1 или 6+1 

ЗАДВИЖВАНЕ:  

колесна формула 4х2 

спирачки предни - дискови, задни - дискови 

допълнителни с-ми антиблокираща система на спирачките – ABS 

електронна стабилизираща програма - ESP 

ОБОРУДВАНЕ НА 

АВТОМОБИЛА: 

 

 Kлиматична система 

3-точкови предпазни колани за всички места в 

автомобила 

Защитна кора под картера 

Имобилайзер 

Сервоусилване на волана 

Фабрично вградена аудио система CD/МР3 радио 

Кутия за инструменти в пасажерската кабина 

Механичен блокаж на диференциала 

Фарове за мъгла 

Двойни задни гуми 

Усилено окачване 

Електрически регулируеми и подгряваеми странични 

огледала 

Електрически стъкла 

Дигитален тахограф 

Резервоар за гориво – минимум 90 л 

Гуми - всесезонни 

Резервна гума с държач 

Странични и заден алуминиеви капаци на 

самосвалната надстройка 

 

ЦВЯТ НА АВТОМОБИЛА: Син 

ОКОМПЛЕКТОВКА: според Европейските изисквания и чл. 139, ал. 2 от 

Закона за движение по пътищата 

ГАРАНЦИЯ НА 

АВТОМОБИЛА: 

Минимум 24 месеца за автомобила. Минимум 12 

месеца за самосвалната надстройка. 
 

 

               Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване и двойна кабина ще 

се извърши при условията на три годишен финансово-обвързан лизинг, при 

първоначална вноска 15 % (петнадесет процента) от стойността на автомобилите и 5 % 

(пет  процента) остатъчна стойност. 

              Самосвалите следва да са нови, неупотребявани и същите да са произведени не 

по-рано от 2011 г. с технически параметри, съгласно горепосочената техническа 

спецификация. 
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Приложение № 1 /образец/ 

 

         

        ДО 

        “ВиК - Сливен” ООД 

        ГР. СЛИВЕН 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

/ОФЕРТА/ 

 

 

 

 Настоящата оферта е подадена от: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

  (наименование /име/ на участника, адрес и телефон) 

 и подписано от: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 в качеството му на: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 На основание решение и обявление за откриване на процедура за възлагане на 

обществена поръчка заявявам, че желая да участвам в открита процедура с предмет: 

“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната 

уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- 

Сливен” ООД, гр. Сливен”. 

 Заявявам, че съм съгласен/а с условията поставени от Възложителя в 

документацията за участие в обществената поръчка, и ще се считам за обвързан/а с 

условията, задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и 

приложенията към нея, представляващи нейно съдържание 120 (сто и двадесет) 

календарни дни от крайния срок за подаване на офертата. 

 Запознат/а съм и приемам условията на проекта на договора. 

 

 

 

 

 

Дата: ………………2013 г.                                             Подпис, печат: 
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         Приложение № 2 /образец/ 

 

 

 

За обявената от „Водоснабдяване и Канализация - Сливен ” ООД , гр. Сливен 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

 

“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната 

уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- 

Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

 

I. Срок за доставка:  

 

 на 3 /три/ броя самосвали с тристранно разтоварване на самосвалната 

уредба с двойна кабина: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

II. Гаранционен срок: 

 

 на 3 /три/ броя самосвали с тристранно разтоварване на самосвалната 

уредба с двойна кабина: 
 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Подпис и печат ___________________    Дата, __________

  
                           (име и фамилия) 

 

_______________________________________ 

(длъжност на представляващия участника)                                                                
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Приложение № 3 /образец/ 

 

 

 

За обявената от Водоснабдяване и Канализация - Сливен ” ООД , гр. Сливен 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 

 

“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната 

уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- 

Сливен” ООД, гр. Сливен”. 

 

I. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

 

 Франко централен склад на Възложителя с надлежно оформени документи и 

всички необходими процедури по доставката. 

 

II. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА: 

 

 

1) Предлагана цена за доставка на 3 /три/ броя самосвали с тристранно 

разтоварване на самосвалната уредба с двойна кабина – Подробен лизингов план за 

три години, при първоначална вноска 15 % /петнадесет процента/ и остатъчна стойност 

5% /пет процента/. Годишният лихвен процент да бъде на база EURIBOR или фиксиран 

за целия срок на договора. 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

 2) Други разходи по изпълнението на настоящата поръчка – разходи по 

доставка, регистрация в КАТ и застраховане и други такси, дължими към 

лизингодателя /за първите 12 месеца/: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

С уважение, 

 

 

Подпис и печат ___________________    Дата, __________

  
                           (име и фамилия) 

 

_______________________________________ 

(длъжност на представляващия участника) 

 



 Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка на  

“В и К- Сливен” ООД, гр. Сливен 
18 

 

 

 

Приложение № 4 /образец/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ОТ “……………………………………………………………………………………………” 

Представлявано от ………………………………………………………………………

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната 

уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- 

Сливен” ООД, гр. Сливен”, ние  

 

…………………………………………………...........................................................................

/изписва се името на кандидата/, предлагаме да изпълним обществената поръчка в 

съответствие с условията на документацията. 

 

Доставка на самосвал с тристранно разтоварване и двойна кабина - 3 броя: 

  

1. Марка - ….................................…………………..; 

2. Модел - …………………………………………...; 

3. Рег. № на двигател - ……………………………..; 

4. Рег. № на рама - …………………………………..; 

5. Година на производство - ………………………..; 

6. Гаранционен срок - ………………………. месеца; 

7. Срок на доставка - ………….. календарни дни от датата на подписване на 

договора. 

 

  

 Тази оферта е със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни от 

крайния срок за приемане на офертите в процедурата и ще остане обвързваща за нас до 

изтичане на този срок. До подготвяне на официален договор, тази оферта, наред с 

известието от Ваша страна за възлагане на обществена поръчка ще формират 

обвързващо споразумение между двете страни. 

 

Дата: …………….2013 г.                             Подпис, печат: 
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Приложение № 5 /образец/  

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

 

Самосвал с тристранно разтоварване на самосвалната уредба с двойна кабина: 

 

Марка-…..........................................…..;                

Модел-…...............................................…;                      

Година на производство - …….........................…..; 

 

  

Описание:  

Кабина  

брой места  

брой врати  

ТОВАРНО 

ПРОСТРАНСТВО: 

 

Вид  

Дължина  

Ширина  

Височина  

Товароносимост  

Общо тегло на автомобила  

ДВИГАТЕЛ:  

тип на двигателя  

вид гориво  

обем на двигателя  

мощност  

екологична норма за вредни 

емисии 

 

ТРАНСМИСИЯ:  

тип  

брой предавки  

ЗАДВИЖВАНЕ:  

колесна формула  

спирачки  

допълнителни с-ми  

ОБОРУДВАНЕ НА 

АВТОМОБИЛА: 
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ЦВЯТ НА АВТОМОБИЛА:  

ОКОМПЛЕКТОВКА:  

ГАРАНЦИЯ НА 

АВТОМОБИЛА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: …………………2013 г.                                              Подпис, печат: 
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Приложение № 6 /образец/ 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА В ОТКРИТА 

ПРОЦЕДУРА 

 

Предмет :“Доставка на три нови самосвала с тристранно разтоварване  на 

самосвалната уредба с двойна кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите 

на „В и К- Сливен” ООД, гр. Сливен” 

 

1. Фирма/или име на участника: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Седалище и адрес на управление: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

телефон: ……………………………. 

Факс: ……………………………….. 

e-mail ………………………………. 

3. Лице за контакти: 

Име: 

………………………………………………………………………………………………… 

длъжност …………………………………………………………………………………….... 

Адрес …………………………………………………………………………........................... 

………………………………………………………………………………………………… 

телефон:……………………………… 

факс: ………………………………… 

4. Обслужваща банка: ………………………………………… клон ……………………….. 

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията 

IBAN ..................................................................... BIC .............................................................. 

Титуляр на сметката 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

Дата: …………………2013 г.                                              Подпис, печат: 
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Приложение № 7 /образец/  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ната  ……………………………………………………………... с 

лична карта № ……………………., издадена на …………………….. от 

……………………. с ЕГН ……………………, в качеството ми на ……………………….. 

(посочете длъжността) на ………………………………………………………….. 

(посочете фирмата на участника) регистриран по фирмено дело № …………………по 

описа за ……………. г. на ………………………. Окръжен съд, със седалище и адрес на 

управление ……………………………………………………………...................................... 

………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………………………………………………………... 

(посочете наименованието на поръчката) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 1. Представлявания от мен участник …………………………………………… 

                                                                              (посочете фирмата на участника) 

 Не е обявен в несъстоятелност; 

 Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на 

горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове. 

2. Не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по 

ликвидация или в подобна на горепосочените процедури съгласно националните ми 

закони и подзаконови актове. 

3. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс; 

 в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

…………………. 2013 г.                                                  Декларатор: ………………. 

 (дата на подписване)                                                                             (подпис) 

 
 

 

*Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато 

управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от 

управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от техния 

представител в съответния управителен орган. 
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Приложение № 8 /образец/ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният/ната  ……………………………………………………………... с 

лична карта № ……………………., издадена на …………………….. от 

……………………. с ЕГН ……………………, в качеството ми на ……………………….. 

(посочете длъжността) на ………………………………………………………….. 

(посочете фирмата на участника) регистриран по фирмено дело № …………………по 

описа за ……………. г. на ………………………. Окръжен съд, със седалище и адрес на 

управление ……………………………………………………………...................................... 

………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………………………………………………………... 

(посочете наименованието на поръчката) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 1. Представлявания от мен участник ………………………………………………… 

(посочете фирмата на участника): 

 Не е в открито производство по несъстоятелност; 

 Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 

чл. 740 от Търговския закон; 

 Не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове; 

 Неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил 

дейността си. 

2. Представлявания от мен участник няма парични задължения към държавата 

или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален 

кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е 

допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, 

свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно 

правните норми на държавата, в която участникът е установен. 

3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, които са 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните 

норми на държавата, в която съм установен. 

4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или 

дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава. 

 

 

…………………. 2013 г.                                                  Декларатор: ………………. 

 (дата на подписване)                                                                             (подпис) 

 
*Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато 

управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от 

управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица – от техния 

представител в съответния управителен орган. 
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Приложение № 9 /образец/ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ната  ……………………………………………………………... с 

лична карта № ……………………., издадена на …………………….. от 

……………………. с ЕГН ……………………, в качеството ми на ……………………….. 

(посочете длъжността) на ………………………………………………………….. 

(посочете фирмата на участника) регистриран по фирмено дело № …………………по 

описа за ……………. г. на ………………………. Окръжен съд, със седалище и адрес на 

управление ……………………………………………………………...................................... 

………………… - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

…………………………………………………………………………………………………... 

(посочете наименованието на поръчката) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси с ………………………………… (посочете 

наименованието на Възложителя) или служители на ръководна длъжност в 

организацията на Възложителя. 

 Не съм в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

 

 

…………………. 2013 г.                                                  Декларатор: ………………. 

 (дата на подписване)                                                                             (подпис) 

 
 

УТОЧНЕНИЯ 

Съгласно чл. 47, ал. 5 от ЗОП, лицата по ал. 4, на чл. 47 следва да представят декларация, че не 

са свързани лица с Възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на 

Възложителя. 

“Свързани лица” по смисъла на посочената разпоредба са: 

 1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права 

линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора 

степен включително; 

 2. Физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в 

икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата 

безпристрастност  и обективност. 

 

*Декларацията се подписва задължително: 
1. При събирателно дружество – от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. При командитно дружество – от лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. При дружество с ограничена отговорност – от лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с 

ограничена отговорност – от лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. При акционерно дружество – от овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за 

лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. При командитно дружество с акции – от лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 
6. Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

7. В случаите по т. 1-6 – и от прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, 
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 
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Приложение №10 /образец/ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за използване на подизпълнител 

 

 

Долуподписаният …………………………………………………………………………….. 

/собствено бащино фамилно име/ 

адрес: …………………………………………………………………………………………... 

/постоянен адрес/ 

представляващ …………………………………………………………………………........... 

/наименование на юридическото лице, физ. л.-ЕТ/ 

в качеството си на …………………………………… седалище …………………………… 

                                /длъжност/ 

адрес на управление: …………………………………………………………………………. 

тел./факс ……………………………………………., вписано в търговския регистър при  

……………………………………………….. съд по ф.д. № ……………../…………….г.,  

БУЛСТАТ …………………………………. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

При изпълнението на обществената поръчка с предмет: “Доставка на три 

нови самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната уредба с двойна 

кабина на финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- Сливен” ООД, гр. 

Сливен” 
Ще използвам (няма да използвам подизпълнители /ненужното се зачертава/). 

Подизпълнител/и са: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Участието на подизпълнителите е ……………./………………….. на сто от 

общата цена, предложена за изпълнение на поръчката. 

Участието на подизпълнителите включва 

…………………………………………………………………………………………………... 

/описва се дела от поръчката, който ще се изпълняват от подизпълнителите/ 

 

 

 Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата..................2013 г.                                          ДЕКЛАРАТОР:............................... 

гр. …………………..                   /подпис, печат/ 
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Приложение № 11  

 

 

 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

за отдаване на три самосвала с тристранно разтоварване и двойна кабина на 

финансово-обвързан лизинг 

 

 

 

Днес,  ................. 2013 г., в град Сливен, на основание чл. 74 от Закона за  

обществените поръчки и Решение на Възложителя № ......................../...........2013г. за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на три нови 

самосвала с тристранно разтоварване  на самосвалната уредба с двойна кабина на 

финансово - обвързан лизинг за нуждите на „В и К- Сливен” ООД, гр. Сливен”, се 

сключи настоящият между: 

 

“Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД гр. Сливен, със седалище 

гр.Сливен, и адрес на управление бул. “Шести септември” № 27, регистрирано в 

Агенцията по вписванията , ЕИК 829053806, ИН по ДДС BG829053806, представлявано 

от инж. Петър Димитров Митев – Управител, наричано по-нататък в договора  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

 

и 

...................................................................................................................., със 

седалище и адрес на управление 

......................................................................................................................., вписано в 

............................................................................................................................., ЕИК: 

....................................., представлявано от 

....................................................................................,  от друга страна, наричана по-долу 

ЛИЗИНГОДАТЕЛ 
 

Страните се споразумяха за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 Чл.1 Предмет на настоящия договор е отдаване при условията на финансово-

обвързан лизинг на три броя товарни автомобили-самосвали с тристранно разтоварване 

и двойна кабина, както следва:  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................наричани по-долу за краткост „АВТОМОБИЛИТЕ”, 
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които ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие от трето лице и предостави на 

Лизингополучателя. Марката, моделът и спецификацията на АВТОМОБИЛИТЕ, 

условията на доставка и лизинговите условия, са предмет на приложения към 

настоящия договор, представляващи негови неразделни части.  

 Чл.2 ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ се задължава да придобие АВТОМОБИЛИТЕ от 

третото лице при следните условия: 

1. осигуряване от третото лице-доставчик на безплатно пускане в експлоатация 

на АВТОМОБИЛИТЕ, както и на безплатен инструктаж на персонала; 

2. осигуряване от третото лице-доставчик на гаранционно и сервизно 

обслужване на лизингованата вещ, при условията на чл. 38, 39 и 40 от 

настоящия договор.  

3. Лизингованата вещ – АВТОМОБИЛИТЕ да бъдат нови, производство 2011 

г. или 2012 г. 

4. Доставката на АВТОМОБИЛИТЕ да бъде придружена с инструкция за 

експлоатация, преведена на български език. 

Чл.3 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ разполага с опция да придобие 

собствеността върху автомобилите от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ, както по време на 

действието на договора за лизинг, така и след изтичане на неговия срок; опцията се 

упражнява с писмено предизвестие за намерението за придобиване, отправена до 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ не по-късно от 15 работни дни преди изтичане срока на договора. 

При упражняване на опцията ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е задължен да прехвърли 

собствеността върху автомобилите след като ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е заплатил 

всички лизингови вноски, остатъчната стойност и всички други дължими плащания по 

договора и е изпълнил всички условия за прехвърлянето. В случай, че 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не извърши всички дължими плащания до падежа на 

последната лизингова вноска, той се задължава да върне автомобилите до 30 дни след 

тази дата. 

 Чл.4 Срокът на финансово - обвързания лизинг е 36 (тридесет и шест) месеца и 

започва да тече от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 

17 от настоящия договор.  

 

ІІ.ЛИЗИНГОВИ ВНОСКИ 

 

Чл.5 Размерът и броят на месечните лизингови вноски се уточняват в 

приложения към настоящия договор.  

Чл.6 Плащането на началната вноска и всяка месечна лизингова вноска се 

извършва по банкова сметка на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................., 

 съгласно условията, посочени в приложение към настоящия договор. 

 

Чл.7 Размерът на лизинговите вноски се определя на база лихвен процент на база 

EURIBOR и не може да бъде променян едностранно от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ на друго 

основание (при лихвен процент на база EURIBOR), освен в случай, че по време на 

срока на доставката на АВТОМОБИЛИТЕ или съответно на лизинговия период бъдат 

променени нормативните документи, уреждащи размера на митата, акцизите,  

дължимите данъци, такси и др. В този случай лизинговата цена се коригира съответно с 

настъпилите нормативни промени. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ начислява данък добавена 
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стойност на лизинговите вноски и издава на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ данъчна 

фактура в съответствие с действащите нормативни разпоредби. 

Чл.8 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи лизинговите вноски в срокове и 

размери, уточнени в приложенията към настоящия договор и погасителния план.  

 

ІІІ. ЗАСТРАХОВКИ 

 

Чл.9 Преди получаване на АВТОМОБИЛИТЕ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ги 

застрахова в своя полза и за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, който заплаща 

застрахователната премия на Застрахователя. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ определя вида на 

застраховката и Застрахователя, ръководейки се от постигане на максимална 

застрахователна защита, която задължително включва „Пълно автокаско”, включително 

„Кражба”, „Гражданска отговорност” и „Застраховка на местата”. Застрахователните 

вноски за първата година се заплащат заедно с първата лизингова вноска. 

Чл.10 Ако срокът на сключените застраховки е по-кратък от срока на настоящия 

договор, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ е длъжен да поднови застраховките за своя 

сметка, като внесе дължимата застрахователна премия заедно с абонаментната такса за 

монтирани защитни устройства  (ако такива се дължат) не по-късно от пет дни преди 

изтичане на срока на първоначалната застрахователна полица. Ако не направи това, 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ плаща вместо него, като ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ му 

дължи възстановяване на платените суми ведно с ДДС, както и законната лихва до 

окончателното плащане.  

Чл.11 При предаване на АВТОМОБИЛИТЕ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ предоставя 

на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу подпис копие от застрахователния договор 

(сертификат) и от Общите условия на Застрахователя (оригиналът на застрахователната 

полица остава в ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ), както и копие от договор (сертификат)  за 

монтирано защитно устройство (ако има такова), които с предаването им се превръщат 

в неразделна част от настоящия договор и стават задължителни за 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ издава пълномощно за определен 

срок на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ (Управителя на фирмата или посочено в писмен 

вид от него лице, или лицето, вписано във фактурата), с което го упълномощава да 

управлява АВТОМОБИЛИТЕ в страната, да го представлява пред органите на МВР, 

сервизите на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и пред Застрахователя по повод настъпило 

застрахователно събитие, като по негово писмено искане му предостави правото да 

преупълномощава свои служители с дадените правомощия. При настъпване на 

застрахователно събитие ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички 

необходими действия за реализиране на правата на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ пред 

Застрахователя. Пълномощното се подновява при липсата на задължения на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ спрямо ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. 

Чл.12 При настъпване на застрахователно събитие, с изключение на „Кражба”, 

отношенията между ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ се уреждат 

както следва:  

12.1. В случай, че ремонтът се извършва в сервиз, който има сключен тристранен 

договор с ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и застрахователя, разходите за ремонт по Описа – 

Заключение на Застрахователя са за сметка на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и се покриват от 

Застрахователя. Разходите за ремонт извън Застрахователния опис са за сметка на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. 

 В случай, че ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не представи необходимите за пред 

Застрахователя документи, следствие на което последният откаже да изплати 

застрахователното обезщетение, разходите за ремонта са изцяло за сметка на 
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ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. След изплащане на застрахователното обезщетение  

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ уведомява ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ за размера на 

изплатеното обезщетение и последният е длъжен да дозастрахова АВТОМОБИЛИТЕ 

за своя сметка до размера на стойността по застрахователната полица, при спазване на 

общите условия на същата. Ако не стори това всички щети, понесени по-късно от 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ ще бъдат за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

12.2. В случай, че ремонтът се извършва в сервиз, който няма сключен 

тристранен договор с ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и Застрахователя, разходите за ремонт по 

описа – Заключение на Застрахователя, както и тези извън описа-заключение са за 

сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Застрахователното обезщетение се изплаща на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Същият е длъжен да дозастрахова АВТОМОБИЛИТЕ за 

своя сметка до размера на стойността по застрахователната полица, при спазване на 

Общите условия на същата. Ако не стори това, всички щети, понесени по-късно от 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ по тази причина, ще бъдат за сметка на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.  

Чл.13 В случай на застрахователно събитие „Кражба” или пълна щета,  

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ с двустранен протокол 

прекратяват действието на договора и уреждат взаимоотношенията си по следния 

начин:  

След получаване на застрахователното обезщетение от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, ако 

полученото застрахователно обезщетение е по-голямо от дължимите към момента на 

изплащането му суми (неизплатените главници по договора плюс всички други 

дължими и незаплатени  към момента на прекратяване суми по договора, както и 

начислено ДДС върху АВТОМОБИЛИТЕ, за което ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е задължен 

да върне ползвания данъчен кредит във връзка с настъпилото застрахователно събитие), 

то ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ приспада дължимата от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ сума и 

му изплаща разликата.  

Чл.14 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ носи риска и пълна имуществена 

отговорност пред ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ  в случаите, когато:  

- Управлява или отстъпи управлението на АВТОМОБИЛИТЕ на лица, които не 

притежават свидетелства за правоуправление или не са упълномощени по начина, 

описан в чл.10 от настоящия договор; 

- Доказано е, че водачът е употребил алкохол или друго упойващо средство;  

-    При настъпило застрахователно събитие не осигури или не предостави на 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ всички необходими документи за защита на неговите интереси 

пред Застрахователя;  

-   АВТОМОБИЛИТЕ са били използвани при извършване на умишлено 

престъпление, което е установено от надлежните органи по предвидения от закона ред, 

при доказана вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ; 

- Други случаи, при които настъпилото събитие не се покрива от застраховката, 

съгласно общите условия на застрахователната полица.  

Чл.15 При необходимост АВТОМОБИЛИТЕ да напуснат Република България, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен предварително да уведоми писмено 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и да му предостави документи за платена застраховка „Пълно 

автокаско” за чужбина и „Зелена карта” в полза на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, издадени от 

съответната застрахователна компания за времето на престоя на АВТОМОБИЛИТЕ 

извън страната. След представяне на застрахователните полици „Пълно автокаско” за 

чужбина и „Зелена карта”, копие от командировъчна заповед и / или уведомително 

писмо от Управителя /представляващия/ фирмата, в три дневен срок 
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ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ издава нотариално заверено пълномощно за излизане на 

АВТОМОБИЛИТЕ извън пределите на страната за срока на застраховката. При 

просрочване на определения срок на предстоя зад граница, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност пред  

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ за всички претърпени вреди.  

 

ІV. ПРЕДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ  

 

Чл.16 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да упражни правото си да получи 

АВТОМОБИЛИТЕ в срок до 30 календарни дни от писменото уведомление от 

страна на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ, че същите са готови за получаване.  

Чл.17 Предаването на АВТОМОБИЛИТЕ се извършва в Централен гараж – гр. 

Сливен на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ с приемателно-предавателни протоколи, 

подписани от негова страна лично от титуляра по договора и фактурата или от негов 

пълномощник, въз основа на нотариално заверено пълномощно за получаване на 

АВТОМОБИЛИТЕ. Пълномощното и приемателно-предавателните протоколи 

представляват неразделна част от настоящия договор.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

 Чл.18 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да представи копие от съдебното 

решение за регистрация на фирмата, данъчна регистрация и регистрация по Булстат, 

баланс на фирмата за всяка отчетна година, отчет за приходите и разходите, 

удостоверение за актуално състояние на фирмата, със срок на валидност 1/един/ 

месец от датата на издаването му. При подписване на нови Приложения към 

настоящия договор за покупка на три броя АВТОМОБИЛИ на финансово - 

обвързан лизинг, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да представи 

актуализирани горните документи. Всички документи се представят във вид на 

нотариално заверени копия или копия, заверени  с „Вярно с оригинала”, носещи 

подписа на Управителя /представляващия/ фирмата и син печат, които задължително 

преди приемането им се сверяват с оригинала.  

 Чл.19 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен своевременно да извести 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ писмено за настъпилите промени в заявените при подписване 

на настоящия договор данни  и обстоятелства /но не по-късно от десет дни от 

промяната/, касаещи: съдебна регистрация, седалище и адрес на управление, 

представителство и управление, банкови сметки, прекратяване дейността на фирмата 

и обявяване в несъстоятелност, преобразуване в друг вид дружество, сливане, 

вливане, отделяне, откриване на производство по обявяване в несъстоятелност. В 

противен случай всички писмени уведомления и кореспонденция, изпратени на 

посочения в настоящия договор  адрес и до представляващите и управляващи 

фирмата лица, ще се считат за правилно адресирани и редовно връчени, с 

произтичащите от това последици.  

 Чл.20 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да получи  АВТОМОБИЛИТЕ в 

изправно техническо състояние и окомплектовка, в сроковете уточнени с 

приложение.  
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 Чл.21 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно условията и 

сроковете за плащане на лизинговите вноски, уточнени в приложение към договора.  

 Чл.22 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички технически 

изисквания и указания на завода-производител за експлоатация на 

АВТОМОБИЛИТЕ по време на гаранционния срок, съгласно указание за 

експлоатацията им и сервизната книжка.  

В противен случай гаранцията отпада и ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ има право да 

прекрати договора едностранно.  

Чл.23 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да полага за АВТОМОБИЛИТЕ 

грижата на добър стопанин. 

Чл.24 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен  да паркира АВТОМОБИЛИТЕ с 

включено защитно устройство и да не допуска регистрационният талон на 

АВТОМОБИЛИТЕ и принадлежащите им ключове, имобилайзери и ключове или 

дистанционни за защитни устройства да остават в АВТОМОБИЛИТЕ.  

 Чл.25 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не се освобождава от задължението за 

плащане на дължимите лизингови вноски по този договор при задържане или 

конфискация на АВТОМОБИЛИТЕ от органите на властта.  

 Чл.26 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен  да предаде АВТОМОБИЛИТЕ 

на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ в срок от 5 /пет/ дни от развалянето на договора или 

едностранното му прекратяване по вина на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Ако 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ не стори това, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ ще счита 

АВТОМОБИЛИТЕ за откраднати и ще уведоми органите на МВР с произтичащите 

от това последици. Предаването на АВТОМОБИЛИТЕ и оценяването на тяхното 

състояние се извършва с приемателно-предавателен протокол, като при 

констатиране на повреди или липси, непокрити от редовно заведена пред 

Застрахователя щета, същите се заплащат от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ на 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. 

 Чл.27 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен в рамките на срока на настоящия 

договор да извършва техническо обслужване и ремонт на АВТОМОБИЛИТЕ в 

оторизираните от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ автосервизи.  

 Чл.28 В случай на повреда, погиване или кражба на АВТОМОБИЛИТЕ в 

резултат на събитие, непокрито от застраховката или непризнато от застрахователя 

за щета, рискът е за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и същият не се 

освобождава от задължението за плащане на дължимите лизингови вноски по 

договора.  

 Чл.29 В случай на кражба, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да 

уведоми по най-бързия начин, но не по-късно от 24 /двадесет и четири/ часа, 

полицията, Застрахователя и ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и да предаде на последния 

регистрационните талони и прилежащите към АВТОМОБИЛИТЕ ключове. В 

противен случай, съгласно застрахователните условия, Застрахователят има право да 

не признае застрахователното събитие “Кражба” и да откаже изплащането на 

застрахователното обезщетение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ. В този случай 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ стойността на 

откраднатите АВТОМОБИЛИ по застрахователната полица, увеличена с 

дължимите към датата на кражбата лихви, като се вземат предвид платените от 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ до този момент вноски.  
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 Чл.30 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да възстанови в срок от 15 

/петнадесет/ дни от изпращането на уведомление всички суми, дължими за наложени 

глоби и административни наказания, съобщенията за които са изпратени на 

ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ като собственик на АВТОМОБИЛИТЕ. 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен до прехвърляне на собствеността на 

АВТОМОБИЛИТЕ да възстановява на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ заплатените от него за 

сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ суми по застраховка “Гражданска 

отговорност” и Пътен данък за всяка следваща година.  

 Чл.31 ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да следи за валидността на 

издадените пълномощни за управление на АВТОМОБИЛИТЕ и своевременно да 

изисква тяхното подновяване. При напускане на служител на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, упълномощен от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ да управлява 

АВТОМОБИЛ, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да върне оригинала на 

пълномощното, издадено на името на напусналия служител.  

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

 

Чл.32 ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде по този договор нови 

неупотребявани АВТОМОБИЛИ, производство 2011 или 2012 г. в техническа 

изправност и окомплектовка, съгласно нормите и документацията на завода - 

производител. С предаването на АВТОМОБИЛИТЕ, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ 

прехвърля на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ  всички права и задължения, свързани с 

гаранционния и извънгаранционен сервиз на същите. 

 Чл.33 ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да предаде АВТОМОБИЛИТЕ с 

монтирано за сметка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ защитно устройство, съгласно 

изискванията на Застрахователя, да определи Застрахователя и вида на застраховката.  

Чл.34 ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0.5% /нула цяло и пет десети процента/ от стойността на началната вноска за 

всеки ден закъснение при предаване на АВТОМОБИЛИТЕ след изтичане срока на 

доставка, уточнен в приложение за всяка отделна поръчка, но не повече от 5% /пет 

процента/ от стойността на началната вноска.  

 Чл.35 ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да прехвърли собствеността върху 

АВТОМОБИЛИТЕ на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, в 7 /седем/ дневен срок,  след 

изплащането на всички лизингови вноски и погасяване на възникналите по смисъла на 

настоящия договор други задължения, като разноските по прехвърлянето /нотариална и 

местна такса, вписване и пр./ се поделят по равно между страните. Като задължително 

условие за прехвърляне собствеността върху АВТОМОБИЛИТЕ е обстоятелството 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ да е възстановил изцяло на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

извършените от него разходи, които по договор са за сметка на 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, свързани с подновяване срока на застраховката след 

изтичане на първоначалната застрахователна полица, както и за дозастраховане на 

АВТОМОБИЛИТЕ в случаите на изплатено обезщетение по частична щета /ако има 

направени такива разходи/. Ако ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ не е уведомил 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ писмено, за тези разходи, последните не се дължат от 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ.  
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При спор между страните относно размера или основанието за заплащане на 

описаните по-горе разходи (чл.35), ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ е длъжен да прехвърли 

собствеността в посочения 7-дневен срок, а спорът се отнася за решаване по реда на чл. 

48. 

 

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл.36 При просрочване плащането на лизинговите вноски съгласно графика, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ законната лихва за 

забава върху стойността на дължимата и неизплатена вноска за времето на 

просрочието. 

 Чл.37 При неплащане на 3 /три/ лизингови вноски в предвидения срок по 

погасителния план, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ може да развали договора, като отправи 

писмена покана до ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, в която дава подходящ срок за 

изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за 

развален.  

 Чл.38 В случай на доказани сериозни производствени недостатъци на 

АВТОМОБИЛИТЕ /в рамките на гаранционния срок/, предмет на този договор, което 

ги прави негодни за употреба, или застрашава живота и здравето на работещите с тях, 

констатирано с протокол/и на страните по настоящия договор, 

ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да поиска тяхната подмяна с нови такива, като 

подмяната следва да се извърши в  тримесечен  срок от датата на констатацията. В 

случай, че ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не е в  състояние да достави нови АВТОМОБИЛИ 

със същите технически характеристики, както на дефектиралите, то в посочения 

тримесечен срок следва да се доставят АВТОМОБИЛИ със сходни такива, които 

напълно да отговарят на потребностите на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ. Гаранционният 

срок за доставените АВТОМОБИЛИ започва да тече от датата на приемо-

предавателния протокол.  

Чл.39 При невъзможност оторизираният сервиз да извърши гаранционен ремонт 

до  20 /двадесет/ работни дни на АВТОМОБИЛ/АВТОМОБИЛИ след констатиране 

на повредата, с протокол подписан от двете страни, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ дължи 

неустойка на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ в размер на 1% /един процент/ от 

първоначалната вноска за съответния автомобил за всеки просрочен ден, но не повече 

от 10% /десет процента/ от нея или предоставя на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

оборотен автомобил до отстраняване на повредата .   

 Чл.40 Ако при условията на чл.38 от настоящия договор се наложи подмяна на 

дефектиралите АВТОМОБИЛИ за трети път, ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право 

с 10-дневно писмено предизвестие, да развали едностранно действието на договора. В 

този случай ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ дължи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ остатъчната 

цена на АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ, считано от датата на уведомяване за 

прекратяване на договора, но само след като ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ е получил обратно 

автомобилът от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ, продал го е обратно на доставчика и е 

получил като цена от доставчика остатъчната цена по лизинговия договор на 

АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ. ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ се задължава да 

върне на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ АВТОМОБИЛА/АВТОМОБИЛИТЕ след като 

договора бъде развален. 
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 41, ал.1 При подписването на настоящият договор, ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ 

се задължава да представи на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ гаранция за изпълнение на 

договорните задължения, в размер на 3 % /три процента/  от стойността на договора. 

Гаранцията за изпълнение се представя по избор от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ в една от 

следните форми: парична сума или банкова гаранция за същата стойност. 

ал.2 Ако гаранцията за изпълнение на договора е представена под формата на 

банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена само в един оригинален 

екземпляр, който се представя на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ и се държи от него. 

Гаранцията следва да е с валидност до датата на представяне от ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ 

на банката-гарант на двустранно подписан между страните приключителен протокол за 

напълно уредени финансови и други взаимоотношения, произтекли от изпълнението на 

договора /независимо от основанията за прекратяването му/ ведно с оригиналния 

екземпляр на банковата гаранция. 

Чл.42 В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е представена като 

парична сума, същата се освобождава от ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ в 7-дневен срок 

от датата на подписване на приемо-предавателните протоколи за доставка на 

АВТОМОБИЛИТЕ. 

Чл.43, ал.1 В случай, че ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си 

по чл.38 от договора и в резултат на това договорът се развали /напълно или частично/ 

при условията и по реда, упоменати в него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка 

в размер на гаранцията за изпълнение на договора, разпределени за различните видове 

автомобили по предложение на ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ и съобразно стойността и броя 

им. 

Ал.2 Правата на ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ на неустойка по предходната 

алинея не лишават ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за 

претърпени вреди, надвишаващи размера ù. 

 

IX. АДРЕСИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗВЕСТИЯ 

 

Чл.44 Всички известия между страните ще се смятат правилно адресирани, ако 

са изпратени на адреса на съответната страна. Всяка от страните е длъжна да уведоми 

своевременно /най-късно в десетдневен срок/ другата за настъпила промяна в така 

посочения в настоящия договор адрес. 

 Чл.45 От условията по предходния член ще се ползва и всяко трето лице, 

придобило права по този договор спрямо някоя от страните. 

 Чл.46 Страните се съгласяват, че в отношенията помежду им, произтичащи от 

този договор, всяко писмено известие и друга кореспонденция, изпратени по пощата с 

препоръчано писмо или телеграма или директно на посочения по-горе адрес за 

кореспонденция, ще се считат получени от страната, до която са адресирани и ще 

пораждат правните последици, свързани с получаването, ако има настъпила промяна на 

посочения адрес за кореспонденция на съответната страна и същата не е уведомила 

своевременно другата за това. 
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X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл.47 Страните се задължават да спазват принципа на конфиденциалност по 

отношение на всякакъв вид информация, станала им известна във връзка със 

сключването и изпълнението на настоящия договор.  

Чл.48 Всички спорове във връзка с изпълнението на поетите задължения по 

договора, включително и тези във връзка с неговото тълкуване, действителност и 

прекратяване, ще се решават от страните в дух на взаимно разбирателство и добра воля, 

със споразумение, а при непостигане на такова – от Арбитраж при БТПП. 

 Чл.49 За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат съответните 

норми на действащото законодателство, регламентиращи тези отношения – Търговски 

закон, Закон за задълженията и договорите и пр. 

 

 Чл.50 Страните по настоящия договор не могат да го променят или 

допълват, освен в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

 

 Чл.51. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Приложение №1 - Поръчка – спецификация; 

2. Приложение №2 - Погасителен лизингов план; 

3. Приложение №3 - Такси, платими еднократно с авансовата вноска; 

4. Други документи, съпровождащи доставката, съгласно условията на 

договора. 

 

 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по 

един за всяка от страните. 

 

 

 

 

 

 ЛИЗИНГОДАТЕЛ:                     ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: 

 

           (...............................)                       (инж. П. Митев) 
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Образец 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка 

ПОЛЗВАТЕЛ: 

“ВИК-СЛИВЕН” ООД, ГР.СЛИВЕН 

 Адрес: ................................................ 

Телефон: ............................................ 

Факс: .................................................. 

Управител: 

НАРЕДИТЕЛ: 

........................................................................ 

Адрес: ............................................................. 

Телефони: ....................................................... 

Факсове: ......................................................... 

Изпълнителен Директор/Управител  :................ 

ГАРАНТ: 

БАНКА: ........................................................... 

Адрес: ............................................................. 

Телефони: ....................................................... 

Факсове: ......................................................... 

Рег. по ф. Дело №............/ ............. г. по описа  

на ................... Градски / Окръжен съд. 

Представлявана от :  

Изпълнителен Директор :................................... 

Изпълнителен Директор :................................... 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:  

........................................................................................ 

Вид процедура: .............................................................. 

Референтен № ................. 

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ) 

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на 

НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от 

ПОЛЗВАТЕЛЯ.  

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедурата по 

възлагане на обществена поръчка, чийто Възложител  е ПОЛЗВАТЕЛЯ.  

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място 

интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.  

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в 

процедурата и изискванията на ЗОП и НВМОП, касаещи издаването на настоящата 

гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни 

информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички 

доказателствени документи.  

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно , неотменяемо и без протест се 

задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от ........................................................ 

(Словом: ..........................................................) лева.  

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо 

писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е 

от следните случаи:  

НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли заявлението си след изтичане на срока за получаване на 

заявления или оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите 
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НАРЕДИТЕЛЯТ обжалва решението на Възложителя на обществената поръчка с 

което се обявяват резултатите от предварителния подбор, или решението за определяне 

на изпълнител- до решаване на спора 

НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществената поръчка. 

НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не 

представи на  ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.25, 

ал.3,т.2; чл.47, ал.9;чл.48, ал.2, 3 и 4   от ЗОП и чл.49 от Правилника за прилагане на 

ЗОП.  

НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не 

представи на  ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на 

сключения договор в размер на ..... % от общата стойност на договора, съгласно всички 

изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.  

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция ще бъде 

изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане 

или Документацията за участие в процедурата.  

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, 

настоящата гаранция е валидна до ................................ Действието на настоящата 

гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в 

рамките на срока на валидността й. 

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП по 

процедурата настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни след влизане в сила на решение по обжалването.  

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата 

гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това.  

Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички 

възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно 

освобождаване на настоящата банкова гаранция.  

 При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след 

писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на 

екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в 

процедурата.  

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни 

актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.  

 

дата: ............. 

град: .............. 

 

БАНКА: ..................................... 

  

 ИЗП. ДИРЕКТОР / И : 

 

ИМЕ: .............................................. 

ПОДПИС / И :................................ 

 

ПЕЧАТ:  
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Образец 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

за изпълнение на договор за обществена поръчка 

ПОЛЗВАТЕЛ: 

“ВИК-СЛИВЕН” ООД, ГР.СЛИВЕН 

Адрес: ................................................ 

Телефон: ............................................ 

Факс: .................................................. 

Управител: 

НАРЕДИТЕЛ: 

........................................................................ 

Адрес: ............................................................. 

Телефони: ....................................................... 

Факсове: ......................................................... 

Изпълнителен Директор / Управител: ................ 

ГАРАНТ: 

БАНКА: ........................................................... 

Адрес: ............................................................. 

Телефони: ....................................................... 

Факсове: ......................................................... 

Регистрирана по ф. Дело №................/ ............. г.  

По описа на ............................ Градски / Окръжен съд 

Представлявана от :  

Изпълнителен Директор  :.......................... ................ 

Изпълнителен Директор  :.......................... ................ 

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:  

Обект на договора: .................................................... 

Договор № ...... / ............. (попълва се след сключване) 

Обща стойност на договора: .......................................... 

Краен срок за изпълнение на договора: ....................... 

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)  

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:  

........................................................................................ 

Вид процедура: .............................................................. 

Референтен № ................. 

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ) 

 

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на 

НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на 

обществената поръчка, цитирана по-горе.  

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекта на 

договора от Документацията за участие в процедурата, проекта на договора на 

НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.  

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място 

интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.  

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и 

без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на 

банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на ............................. 

(Словом: ...............................................) лева, при спазване условията на Договора, на база 

представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на 
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неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по 

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към 

НАРЕДИТЕЛЯ.  

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в 

текста на договора негова банкова сметка.  

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност 

до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на 

всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора.  

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено 

въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от 

оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.  

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че 

действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база 

сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора 

или срока за изпълнението му.   

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на 

НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й.    
Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата 

гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това.  

Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на 

сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за 

предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.  

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след 

писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на 

екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на 

ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.  

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни 

актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.  

 

 

 

дата: ........... 

град: ........... 

 

БАНКА: ..................................... 

 

ИЗП. ДИРЕКТОР / И : 

 

ИМЕ: .............................................. 

ПОДПИС / И :................................ 

 

ПЕЧАТ 
 

 

 


