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ДОГОВОР 
за извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни 

средства собственост на ТП „ДГС Михалково” 

 

№ 582 

 

Днес, 24.06.2020 г. в с. Михалково на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП и утвърден 

Протокол от 02.06.2020 г. от заседанието на комисията, назначена със Заповед №307/02.06.2020 

г. на Директора на ТП „ДГС – Михалково”, за разглеждане, оценяване и класиране на оферти, 

постъпили за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.187 

и сл. от ЗОП, между страните: 

ТП „Държавно горско стопанство – Михалково”, със седалище и адрес на 

управление: с. Михалково, ЕИК 2016195800313, представлявано от директора инж.Али 

Верхатов Чолаков и главния счетоводител Ганка Любенова Митрева, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и 

 

„ПЕТРОЛ КОМЕРС“ ООД, със адрес/седалище и адрес на управление: гр.Девин, 

бензиностанция Настански мост, ЕИК 120067107, представлявано от Кармфил Каров, в 

качеството му на управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, се сключи 

настоящия договор за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 

срещу възнаграждение услуга с предмет: „Извършване на периодични и годишни технически 

прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Михалково””, наричани по-

долу за краткост УСЛУГИТЕ,в съответствие с техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

техническото и ценово предложение на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор. 

(2) УСЛУГИТЕ се извършват по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по електронна поща или 

телефон. 

СРОКОВЕ 

Чл.2. Срокът на договора е 24 месеца от дата на сключването му. 

Чл.3. УСЛУГИТЕ се извършват в деня на приемането на МПС в контролно-техническия 

пункт за извършване на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни 

средства. 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.4. УСЛУГИТЕ се извършват в контролно-техническия/те пункт/ове за извършване 

на периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5.(1) Общата прогнозна стойност на настоящия договор  за целия срок на не може да 

надвишава 1000,00 (хиляда) лева без включен ДДС. 

(2) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един лек автомобил е в размер на 35,00 /тридесет и пет/ лв. без ДДС. 

(3) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един лек автомобил с комбинирано гориво (бензин/газ) е в размер на 45,00 

/четиридесет и пет/ лв. без ДДС. 

(4) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един товарен автомобил до 3.5 тона е в размер на 45,00 /четиридесет и пет/ лв. без 

ДДС. 
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(5) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един товарен автомобил с комбинирано гориво (бензин/газ) до 3.5 тона е в размер 

на 45,00 /четиридесет и пет/ лв. без ДДС. 

(6) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един товарен автомобил над 3.5 тона е в размер на 65,00 /шестдесет и пет/ лв. без 

ДДС. 

(7) Стойността, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща за извършване на годишен технически 

преглед на един мотоциклет е в размер на 20,00 /дведесет/ лв. без ДДС. 

(8) Окончателната стойност на договора се определя от обема на действително 

извършените годишни технически прегледи, съгласно единични цени, посочени в ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(9) Посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, са фиксирани за времето на 

изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.  

Чл.6. (1) Плащането се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 10 календарни  дни от 

депозиране на надлежно оформена фактура-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан протокол 

за извършените услуги. 

(2) Плащането по ал.1 се извършва в български левове по банкова сметка, посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Наименование на обслужващата 

банка 

 

IBAN BG22UNCR76301076879100 

BIC код на банката UNCRBGSF 

 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по чл.6, ал. (2) в срок от 3 /три/ работни дни, считано от момента на 

промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, 

че плащанията са надлежно извършени. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.8.(1) Гаранцията за изпълнение на договора, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя във 

вид на парична сума, преди подписване на настоящия договор, на основание условията в 

обявената обществена поръчка, е в размер на 5% (пет процента) от обявената прогнозната 

стойност при откриване на процедурата, а именно 50,00 /петдесет/ лева. 

(2) В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ 

срока по чл.2 с не по-малко от 30 дни (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение 

във всички случаи на установено виновно неизпълнение на задълженията по настоящия 

договор, както и в случаите, при които в процеса на изпълнение на договора възникне спор 

между страните, отнесен за решаване от компетентния съд до решаването на спора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията, без това да го лишава от правото 

да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(4) При едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради 

виновно неизпълнение на задълженията на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, сумата от гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява в пълен размер. 

(5) При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа представената 

гаранция в пълен размер. 

(6) При частично неизпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа 

пропорционална част от сумата по гаранцията, съответстваща на неизпълнената част от 

договора. 

(7) Във всеки случай на задържане  на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

(8) При липса на възражения по изпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение в срок от 1 (десет) дни: 
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1. след изтичане срока на договора; 

2.при прекратяване на договор, и/или прекратяване на договора по вина на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1.да иска качествено и отговорно изпълнение на услугите. 

2.да заявява извършване на услугата предмет на договора писмено или по телефон. 

3.да изисква от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да документира по подходящ начин дейността по 

изпълнението на договора. 

4.да заплаща определената цена по размер, начин и срок, уговорени между страните в 

чл.5 и чл.6. 

5. да следи направените разходи и при достигане на лимита, който е прогнозната 

стойност на поръчката и да прекрати изпълнението на договора. 

6. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи на превозните средства за 

осъществяване на техническия преглед, съгласно Наредба №Н–32 от 16.12.2011г. за 

периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.  

7. да представя ППС, подлежащи на технически преглед в пункта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да предостави фактура за 

извършената услуга. 

Чл.10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 

1. да изпълни услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и да я 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок; 

2. да получава възнаграждение в размер, начин и срок, уговорени между страните в 

настоящия договор. 

3.да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите удостоверяващи извършените 

технически прегледи и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на 

ППС. 

4.да извършва техническите прегледи, съгласно разпоредбите на Наредба №Н–32 от 

16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 

превозни средства.  

5.В случай на отнемане на разрешителното за извършване на ГТП ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен не по-късно от 3 /три/ дни след узнаването, да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При 

неспазване на това задължение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички 

претърпени от него щети и пропуснати ползи, настъпили във връзка с липсата на надлежно 

уведомление. 

6. да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за осъществяване на контрол по 

изпълнението относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора, без това 

да пречи на изпълнението; 

7. да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация, свързани 

с изпълнението на услугата без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(2) На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са вменени и задълженията, които той е поел с представеното от 

него Техническото предложение за изпълнение на поръчката при участието му в процедурата 

по реда на ЗОП за избор на изпълнител. 

 (3) Техническото предложение за изпълнение на поръчката по предходната алинея е 

неразделна част от настоящия договор. 

 

ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл.11. При забавено изпълнение на УСЛУГИТЕ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на 

заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ УСЛУГИ за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) % 

от стойността на същите. 

Чл.12. При неизпълнение на клауза от настоящия договор извън случаите по чл.11, 

виновната страна дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността по чл.5, 

ал.1. 

Чл.13. При неплащане на дължимите суми в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на законната лихва, която се начислява върху 

просрочената сума до окончателното й заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.14. При прекратяване на договора по реда на чл.17, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 

задържи гаранцията за изпълнение. 

Чл.15. 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. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.16. Договорът се прекратява: 

1. при изтичане на срока по чл.2. 

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

3. с достигане на прогнозната стойност, обявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедурата по 

избор на изпълнител. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши 

УСЛУГИТЕ в сроковете по чл.3.  

Чл.18. 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 по него. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи 

обезщетения и неустойки. 

 

ФОРМА НА СЪОБЩАВАНЕ И УВЕДОМЯВАНЕ 

Чл.19. Всички съобщавания, уведомявания и волеизявления на страните по изпълнение 

на правата и задълженията им по договора се извършват в писмена форма. 

Чл.20. Едностранните съобщавания, уведомявания и волеизявления на страните по 

изпълнение на правата и задълженията им по договора се изпращат по един от следните начини: 

1. по пощата; 

2. чрез куриер; 

3. по електронна поща. 

Чл.21. За изпращане на съобщения, уведомление и други волеизявления, страните 

посочват следните адреси, телефони и електронни пощи, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: п.к. 4820 Михалково 

Телефон: 030472/316 

Електронна поща (e-mail): dgsmihalkovo@ucdp-smolian.com 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: п.к.4800, гр.Девин, Бензиностанция Настански мост 

Телефон: 0890242051 

Електронна поща (e-mail): karov@abv.bg 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.22. Настоящият договор може да бъде изменян само в случаите предвидени в Закона 

за обществените поръчки, по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, 

което става неразделна част от договора. 
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Чл.23. (1) Възникналите спорове по тълкуването и изпълнението на договора, както и 

нерешените с договора въпроси ще се решават по споразумение между страните, а когато това 

се окаже невъзможно – по съдебен ред. 

(2) За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

българско законодателство. 

 

Чл.24. Неразделна част от настоящия договор са: 

1.Техническа спецификация – Приложение № 14. 

2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – приложение № 9 от офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.Ценова предложение – Приложение № 12 от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Договорът се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:           ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП“ДГС-Михалково“                                                                „………………………“ 

  

1. _______п________          1. _______п____________ 

(инж. А.ЧОЛАКОВ)          (К.КАРОВ) 

 

 2. ______п_________ 

(Г. МИТРЕВА) 
 

 

Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни (Регламент ЕС 2016/679). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ и ПЪЛНО 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКАТА 
 

I. Предметът на настоящата поръчка e: „Извършване на периодични и годишни технически 

прегледи на пътни превозни средства, собственост на ТП „ДГС – Михалково””. 

II. Обект на настоящата поръчка е „услуга” по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.  

III. Предметният обхват на поръчката включва услуги по извършване на задължителни 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, 

собственост на ТП“ДГС-Михалково“, в съответствие с изискванията на Наредба № Н-32 от 

16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 

превозни средства /обн., ДВ, бр.104 от 27.12.2011г./, респективно на Закона за движението по 

пътищата (ЗДП).  

Към момента на откриване на настоящата процедура Възложителят разполага със 

следните видове превозни средства, както следва:  
№ 

ПО 

РЕД 

ВИД МАРКА МОДЕЛ 
РЕГИСТРА-ЦИОНЕН 

НОМЕР 

ГОДИНА НА 

ПРОИЗ-

ВОДСТВО 

ОБЕМ НА 

ДВИГА-ТЕЛЯ 

БРОЙ 

МЕСТА 
ГОРИВО 

1 ЛЕК ВАЗ 21214 СМ 3019 АН 2008 1690 3+1 БЕНЗИН 

2 ЛЕК ФОЛСВАГЕН ТРАНСПОРТЕР СМ 5842 АТ 2006 2461 8+1 ДИЗЕЛ 

3 ЛЕК УАЗ 31512 СМ 2130 АС 1996 2445 6+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

4 ЛЕК УАЗ 31514 СМ 8168 АН 2005 2445 6+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

5 ЛЕК ЛАДА ЛАДА СМ 1695 АТ 2015 1690 3+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

6 ЛЕК ЛАДА ЛАДА СМ 8163 АТ 2016 1690 3+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

7 ТОВАРЕН ТОЙОТА ХАЙЛУКС СМ 9400 АН 2009 2494 4+1 ДИЗЕЛ 

8 ТОВАРЕН ТОЙОТА ХАЙЛУКС СМ 3615 АХ 2017 2393 4+1 ДИЗЕЛ 

9 ТОВАРЕН ТОЙОТА ХАЙЛУКС СМ 7240 ВА 2016 2494 4+1 ДИЗЕЛ 

10 ТОВАРЕН ГРЕЙТ УОЛЛ СТИЙД 5 СМ 7855 АН 2012 1996 4+1 ДИЗЕЛ 

11 ТОВАРЕН ГРЕЙТ УОЛЛ  ХОВЕР СМ 8300 АН 2012 2378 4+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

12 ТОВАРЕН ГРЕЙТ УОЛЛ  ХОВЕР СМ 8400 АН 2012 2378 4+1 БЕНЗИН/ГАЗ 

13 ТОВАРЕН  ИВЕКО МАГИРУС СМ 9544 АХ 2002 7790 1+1 ДИЗЕЛ 

14 МОТОЦИКЛЕТ ЗИД ЗДК 5.104 СМ 0081 В 2003 250 1+1 БЕНЗИН 

15 МОТОЦИКЛЕТ ИЖ ПЛАНЕТА 5 СМ 0562 В 2006 346 1+1 БЕНЗИН 

 

 В случай на закупуване на нови превозни средства, същите следва да бъдат 

обслужвани от изпълнителя, в рамките на общата прогнозна стойност на настоящата 

поръчка.  

 IV. Място на изпълнение:  
Мястото за изпълнение на поръчката е контролно-техническия пункт (КТП), посочения от 

участника избран за изпълнител.  

V. Срок за изпълнение на предмета на поръката – 24 (двадесет и четири) месеца, 

считан от датата на подписване на договора или до достигане на прогнозната стойност.  

VI. Прогнозно стойност на поръчката  
Прогнозната стойност за целия срок на изпълнение на поръчката е в размер на 1000 лв. 

(Хиляда лева) без ДДС.  

VII. Изисквания за изпълнение предмета на поръчката  

 Участниците в настоящата обществена поръчка следва да притежават 

валидно разрешително, издадено от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, за 

извършване годишни технически прегледи съгласно изискванията на Наредба №Н–

32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност 

на пътните превозни средства.  
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 Участниците следва да разполагат с минимум 1/един/ обект - 

ТЕХНИЧЕСКИ ПУНКТ за ГТП, в който ще бъдат извършвани периодичните 

технически прегледи на МПС-собственост на ТП “ДГС Михалково“ и който е с 

местонахождение и административен адрес на територията на Община Девин.  
 Услугите предмет на настоящата обществена поръчка ще бъдат възлагани 

от Възложителя чрез заявка по електронна поща или телефон. 
 Срокът за извършване на ГТП предложен от участника е в деня на 

приемането на МПС в контролно-техническия  пункт за извършване на 
периодични и годишни технически прегледи на пътни превозни средства. 

 Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочения 

финансовия ресурс по настоящата обществена поръчка.  

VIII. Начин на плащане  
Плащането ще се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни от депозиране на 

надлежно оформена фактура-оригинал от Изпълнителя и подписан протокол за извършените 

услуги.  

Всички плащания ще се извършват само по банков път в български лева с платежно 

нареждане по банкова сметка, посочена от Изпълнителя. Авансови плащания не се допускат. 
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