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Д О Г О В О Р № 36 
                                     за възлагане изпълнението на  

Обособена позиция 1 - Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС за 

срок от 24 месеца, от обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване на 

МПС, включващо две обособени позиции ” 

 
 

Днес, 07.10.2020 год.  в с. Кости, община Царево, на основание чл. 112 от Закона 

за обществени поръчки и Решение № ПО-05-61/11.09.2020 г. на Директора на ТП “ДГС 

Кости“ за определяне на изпълнител на открита с Решение  № ПО-05-37/12.06.2020 г. 

процедура за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящият договор  между: 

1. „Югоизточно държавно предприятие” – гр. Сливен, Териториално 

поделение „Държавно горско стопанство Кости”, ЕИК: 2016176540310, 

представлявано на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от  Правилника за организацията и 

дейността на „Югоизточно държавно предприятие” ДП от Директора - инж. *** и гл. 

счетоводител – ***, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и  

2. „Евросървиз“ ЕООД, ЕИК 102895118, със седалище и адрес на управление гр. 

Бургас, ул. „Поморие“ № 20, ет. 3,  представлявано от управителя Тодор Атанасов Янев, 

наричано за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

срещу заплащане техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС Кости“ 

чрез основен и текущ ремонт и профилактика на МПС. 

 (2) В предмета на договора се съдържа извършване на техническо обслужване – 

ремонт и профилактика на автомобилната техника, стопанисвана от ТП „ДГС Кости”, 

включващи: 

- Извършване на диагностика и ремонт на автомобилната техника; 

- Профилактика (техническо обслужване - смяна на масло; маслен филтър; 

проверка течности - антифриз, спирачно масло, и др.; проверка свещи; подмяна ел. 

крушки - при необходимост;  подготовка  за технически преглед при необходимост); 

- Тенекеджийско – бояджийски дейности. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите по ал. 2 при 

предоставянето на МПС в сервизната база на третото лице, чийто капацитет 

Изпълнителят ще използва при изпълнение на поръчката, а именно „Екстрем Ауто“ 

ЕООД с ЕИК 202391304, находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март“ № 86, а в случай 

на необходимост и в сервизната база на Изпълнителя, находяща се в гр. Бургас, ж.к. 

„Меден рудник“ - на изхода за гр. Средец, тел.: 0895 644 535 - ***, 

(4) В случай, че МПС не е в състояние да се придвижи на самоход до сервизната 

база на Изпълнителя, то същият трябва да осигури репатриране на МПС-то до 

сервизната/ите бази, посочени в предходната алинея 3.  

(5) Обект на техническото обслужване са сухопътните моторни превозни 

средства, описани в списъка в Техническата спецификация, която е неразделна част от 

настоящия договор. 

(6) В случай, че някой от изброените в Техническата спецификация автомобили 

вече не се стопанисва от ТП „ДГС Кости”, същият отпада от списъка с автомобилите, 

подлежащи на техническо обслужване, без да се дължат неустойки и обезщетения от 

страна на Възложителя. 



 

2 
 

(7) В случай, че по време на действието на настоящия договор „ЮИДП”ДП – гр. 

Сливен придобие други МПС, които се стопанисват от ТП „ДГС Кости”, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да поеме и тяхното техническо обслужване. 

(8) ТП „ДГС Кости” няма задължение за усвояването на цялата прогнозна 

стойност по обособената позиция, предвидена за ремонт и профилактика на МПС. 

 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 2. Срокът на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на 

сключването му. 

Чл. 3. Количеството на отделните ремонти е: 

(1) Профилактиката ще се извършва съгласно предписанията на производителя на 

съответната марка автомобилна техника; 

(2) Ремонтните ще бъдат извършвани при възникнала необходимост, като 

Изпълнителят ще дава гаранция за качеството на извършените от него ремонтни 

дейности по автомобилите, стопанисвани от  ТП „ДГС Кости“. 

(3) В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо 

качество на извършения ремонт, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка.   

(4) Периодът на обслужване, т.е. времето през което изпълнителят следва да е на 

разположение, следва да обхваща работните дни на седмицата, а при необходимост в 

неотложни случаи – и почивните дни, както и извън работното време.  

(5) След констатиране на повредата Изпълнителят изготвя поръчка за ремонт, в 

която се посочва характера на повредата, броя и вида на резервните части и консумативи, 

които ще бъдат необходими, начина и времето, необходимо за нейното отстраняване. 

Поръчката за ремонт се подписва от представител на ТП „ДГС Кости”, който получава 

екземпляр от нея. 

(6) При необходимост от влагане на резервни части за отстраняване на повреда, 

Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя и след неговото съгласие да извърши 

влагането им,  за което се съставя приемо-предавателен протокол. Резервните части се 

предоставят от Възложителя. 

(7) Изпълнителят отстранява констатираните повреди, за които са необходими 

резервни части в срок до 3 (три) работни дни, като срока за отстраняване на повредата 

започва да тече от деня, следващ деня, в който Възложителят е предоставил на 

Изпълнителя необходимите за ремонта резервни части. 

 

ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три процента/ от 

прогнозната стойност на договора, а именно: 360,00 (триста и шестдесет) лева и е внесена 

от Изпълнителя с платежно нареждане по банковата сметка на Възложителя. 

Чл. 5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение. В случай на представяне на банкова 

гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 45 

(четиридесет и пет) дни, която се освобождава в срок до 20 (двадесет) дни след крайния 

срок на договора. 

(2) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава 

валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението. 

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на 

договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 7. ТП „ДГС Кости” има следните права и задължения: 

(1) да заявява моторните превозни средства за сервизно обслужване 

(профилактика) или ремонт при условията на договора; 

(2) да представя моторните превозни средства за сервизно обслужване 

(профилактика) и ремонт в сервиза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

(3) да спазва стриктно условията за експлоатация на производителя при 

ползването на всяко от моторните превозни средства; 

(4) 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; 

(5) да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между 

страните в чл. 10 от настоящия договор. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

(1) Да извършва сервизно обслужване (профилактика) в пълен обем и 

периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка 

автомобилна техника. 

(2) Да извършва нужните ремонти качествено и в договорените тук срокове. 

(3) В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо 

качество на извършения ремонт, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка.   

(4) Да предоставя на представители на ТП „ДГС Кости” информация за хода на 

работата по изпълнение на услугите. 

(5) Да осигури възможност за осъществяване на контрол, от страна на 

представители на  ТП „ДГС Кости”, по изпълнението на договора, качеството на 

работата и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това да пречи на 

изпълнението. 

(6) Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, 

констатирани от представител на ТП „ДГС Кости” във връзка с изпълнението на 

предмета на договора. 

(7) Да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в 

размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност на поръчката. 

(8) Да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10-11 от 

настоящия договор. 

(9) В случай, че по време на действието на настоящия договор „ЮИДП”ДП – гр. 

Сливен придобие други, които се стопанисват от ТП „ДГС Кости” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да поеме и тяхното техническо обслужване. 

(10) Да приема с предимство МПС, собственост на „ЮИДП”ДП – гр. Сливен, 

стопанисвани от ТП „ДГС Кости” за техническо обслужване. 

 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 9. (1) Приемането на изпълнението на извършените ремонти, предмет на 

настоящия договор, се извършва с протокол, съдържащ: 

т.1. за ремонта: 

- вида на извършените ремонтни работи; 

- броя и вида на вложените резервни части и консумативи; 

- гаранционния срок на ремонтните работи; 
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т.2. за профилактиката: 

- вида на проверените уредби и системи на автомобила; 

- броя и вида на вложените консумативи. 

(2) Протоколът по предходната алинея се подписва от представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ТП „ДГС Кости”. 

 

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 10. (1) Плащанията по настоящия договор ще се извършват със собствени 

средства на ТП „ДГС Кости”, предвидени във финансовите му планове за следващите 

календарни години, попадащи в срока на договора.  

(2) Цените, по които ще се заплащат дейностите, предмет на настоящия договор 

са съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя, което е неразделна част от 

настоящия договор, както следва: 

- за извършване на ремонтни дейности за положен труд за 1 /един/ сервизен час - 

20,00 (двадесет) лева без ДДС; 

- за извършване на профилактика за положен труд за 1 /един/ сервизен час - 17,00 

(седемнадесет) лева без ДДС; 

- за репатриране на МПС на 1 /един/ километър - 1,00 (един) лев без ДДС. 

(3) Общата прогнозна стойност на договора е в размер на 12000,00 (дванадесет 

хиляди) лева без ДДС, като ТП „ДГС Кости” няма задължение за цялостно усвояване 

на посочения финансов ресурс. 

(4) Предложените цени от Изпълнителя са окончателни, с включени всички 

разходи по изпълнение на услугите по техническо обслужване, запазват размера си и не 

се влияят от инфлационното ниво до приключване на договора.  

Чл. 11 (1) ТП „ДГС Кости” заплаща цената след извършване на услугата, по 

банков път, в лева, в срок до 5 (пет) работни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

на редовно оформени документи за плащане: фактура и двустранно подписан приемо–

предавателен протокол. Фактурата и протоколът трябва да съдържат опис на 

извършените ремонтни и/или профилактични дейности със съответния брой сервизни 

часове и вида и броя на вложените резервни части и/или консумативи. Като протоколът 

съдържа и гаранционния срок на ремонта, който Изпълнителят поема. 

(2) Плащанията се извършват по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 

Банка: „ДСК“ ЕАД, клон Бургас, 

Банкова сметка: IBAN BG49 STSA9300 0026 4486 83, 

Банков код: BIC STSA BGSF. 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 12. При забавено предаване на услугата по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното 

възнаграждение за съответната услуга с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10 

% от стойността на същата. 

Чл. 13. (1) При неизпълнение на клауза извън случаите на чл. 12, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% от 

прогнозната стойност на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за повреди, 

причинени в резултат на некачествен ремонт, в рамките на гаранционния срок. 
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Чл. 14. (1) Страните се договарят, че уговорените в чл. 12 и чл. 13 неустойки ще 

се задържат от гаранцията за изпълнение, в случай, че тя е парична и размерът й е 

достатъчен за тяхното покриване. 

(2) Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 

изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи по общия ред. 

(3) В случай, че някой от посочените в Техническата спецификация автомобили 

вече не се стопанисва от ТП „ДГС Кости”, същият отпада от списъка с автомобилите, 

подлежащи на следгаранционно сервизно и техническо обслужване, без да се дължат 

неустойки и обезщетения от страна на Възложителя. 

 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 15. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на срока му;  

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с 

писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на 

изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши услугите, предмет на 

настоящия договор, с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане 

подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При прекратяване на договора от страна на Възложителя в случаите по ал. 1 

Изпълнителят дължи неустойка в размера по чл. 13 от настоящия договор. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, 

не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща по реда на 

чл. 10-11 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа, без да дължи неустойки 

и обезщетения за вреди. 

Чл. 18. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно 

писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, в следните случаи: 

- при забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор с повече от 

10 дни. 

- при неизпълнение на задължението по чл. 8, ал. 3. 

(2) При прекратяване на договора от страна на Възложителя в случаите по ал. 1 

Изпълнителят дължи неустойка в размера по чл. 13 от настоящия договор. 

 

ІХ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 

страните. 

Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са: 

- Техническата спецификация, зададена в поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 21. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд. 
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Т Е Х Н И Ч Е С К А   С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я   
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: 

 

 „ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МПС,  

ВКЛЮЧВАЩО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ” 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  1 - Основен и текущ ремонт и профилактика на 

МПС за срок от 24 месеца 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

Сервизната база на Изпълнителя. В случай, че МПС не е в състояние да се придвижи 

на самоход до сервизната база на Изпълнителя, то същият трябва да осигури репатриране на 

МПС-то до сервизната си база.  

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договора за обществена 

поръчка. 

Количество на отделните ремонти – 

Диагностика и ремонт на автомобилната техника ще се извършва при необходимост; 

Профилактика (техническо обслужване - смяна на масло; маслен филтър; проверка на 

течности - антифриз, спирачно масло, и др.; проверка на свещи; подмяна на ел. крушки - при 

необходимост;  подготовка за технически преглед при необходимост) ще се извършва 

съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна техника; 

Тенекеджийско – бояджийски дейности по автомобилната техника ще се извършват 

при необходимост. 

 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

1. Максималната обща прогнозна стойност на дейността по обособена позиция № 

1, предмет на обществената поръчка, е 12000,00 /дванадесет хиляди/ лева без ДДС за 24 

месеца.  
ТП „ДГС Кости” не се ангажира с усвояването на цялата прогнозна стойност по 

обособената позиция, предвидена за ремонт и профилактика на МПС. 

 

2. Финансиране и начин на плащане: 

Обществената поръчка се финансира със собствени средства на ТП „ДГС Кости”, 

предвидени във финансовите му планове за следващите календарни години, попадащи в 

срока на договора. 

Извършеното техническо обслужване ще се заплащана по банков път в срок до 5 

работни дни след издадена фактура от Изпълнителя и подписан приемо-предавателен 

протокол за извършената работа, вложените резервни части и гаранционния срок на ремонта, 

който изпълнителят поема.  

  

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. Предметът на поръчката включва изпълнение на следните дейности:  

- Извършване на диагностика и ремонт на автомобилната техника; 

- Профилактика (техническо обслужване - смяна на масло; маслен филтър; проверка 

течности - антифриз, спирачно масло, и др.; проверка свещи; подмяна ел. крушки - при 

необходимост;  подготовка  за технически преглед при необходимост); 

- Тенекеджийско – бояджийски дейности. 

Горните дейности ще бъдат извършвани, при възникнала необходимост, в сервизната 

база на изпълнителя, находяща се на територията на Община Царево или Община 

Приморско. 
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Обект на дейностите, включени в обособената позиция са моторните превозни 

средства, част от документацията. 

В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на 

извършения ремонт, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка.   

Периодът на обслужване, т.е. времето през което изпълнителят следва да е на 

разположение, следва да обхваща работните дни на седмицата, а при необходимост в 

неотложни случаи – и почивните дни, както и извън работното време.  

След констатиране на повредата Изпълнителят изготвя поръчка за ремонт, в която се 

посочва характера на повредата, броя и вида на резервните части и консумативи, които ще 

бъдат необходими, начина и времето, необходимо за нейното отстраняване. Поръчката за 

ремонт се подписва от представител на ТП „ДГС Кости”, който получава екземпляр от нея. 

При необходимост от влагане на резервни части за отстраняване на повреда, 

Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя и след неговото съгласие да извърши 

влагането им,  за което се съставя приемо-предавателен протокол. Резервните части се 

предоставят от Възложителя. 

Изпълнителят отстранява констатираните повреди, за които са необходими резервни 

части в срок до 3 (три) работни дни, като срока за отстраняване на повредата започва да тече 

от деня, следващ деня, в който Възложителят е предоставил на Изпълнителя необходимите 

за ремонта резервни части. 

Обект на техническо обслужване са сухопътни моторни превозни средства, описани 

по-долу: 

СПИСЪК 

на автомобилния парк на ТП „ДГС Кости” обект на ОП 1 
№ 

по ред ВИД МПС 
Марка и модел,  

година на производство 
Рег. № 

Тип;  

обем на двигателя  в см3 

1.  Лек автомобил 

 

Лада 4х4 - 2016 г. А2686МТ Бензин/Газ; 

1,7 i 

2.  Лек автомобил 

 

Лада 4х4 - 2012 г. А5291МВ Бензин/Газ; 

1,7 i 

1690 cm3 3.  Лек автомобил 

 

Лада 4х4 - 2012 г А5292МВ Бензин/Газ; 

1,7 i 

1690 cm3 4.  Лек автомобил 

 

Лада 2121 – 2010 г. А3357КТ Бензин/Газ; 

1,7 i 

 5.  Лек автомобил 

 

Лада 2121 – 2010 г. А3358КТ Бензин/Газ; 

1,7 i 

 6.  Лек автомобил 

 

Лада 21214 – 2006 г. А9015ВМ Бензин/Газ; 

1,7 i 

 7.  Автобус  ФОРД ТРАНЗИТ – 2011 г. А2680МТ 2,4 TDCI  

8.  Товарен 

автомобил 

Грейт Уол Ховър 5 – 2012 г. CH2452KA 2,4 L 

2378 cm3 

9.  Товарен 

автомобил 

Грейт Уол Стийд 5 – 2012 г. A2261MB 2,0 TDI 
 

 

В случай, че по време на действието на договора „ЮИДП”ДП – гр. Сливен придобие 

други МПС, които се стопанисват от ТП „ДГС Кости”, изпълнителят трябва да поеме и 

тяхното техническо обслужване. 

В случай, че някой от изброените по-горе автомобили вече не се стопанисва от ТП 

„ДГС Кости”, същият отпада от списъка с автомобилите, подлежащи на техническо 

обслужване, без да се дължат неустойки и обезщетения от страна на Възложителя. 
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