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Образец 14 
 

Р А М К О В    Д О Г О В О Р 
 

 
Днес, ..................................... г., в гр. София, между: 
 

1. „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД, ЕИК: 831646048, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, р-н Витоша, бул. “Цар Борис III” № 215, ет. 4, представлявано от 
изпълнителния директор -  инж. Иван Станчев Станчев, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ и Олга Стоичкова – главен счетоводител, отговорен за счетоводните 
записвания 

и 

2. „………………………….“ …., ЕИК: ……………………., със седалище и адрес на 
управление: ………………………………………………………………….., представлявано от 
………………………………………………., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

Наричани заедно по-долу, за краткост „СТРАНИТЕ“,  

се сключи настоящия договор за следното: 
 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. Възложителят възлага на Изпълнителя, сервизната поддръжка на моторните 

превозни средства от своя автопарк, срещу заплащане за извършените сервизни 
дейности, след писмена заявка на Възложителя, в съответствие с Техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №1, неразделна част от 
настоящия договор. 

1.2.  Дейностите по настоящият договор ще бъдат изпълнявани на територията на 
…………………… 

2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
2.1. Да изпълнява ремонтите в предварително уговорения срок. 
2.2. Да използва части и течности предвидени за конкретната марка, модел и 

модификация на МПС. 
2.3. Да уведомява своевременно Възложителя за диагностицирани проблеми преди да 

започне сервизна работа по диагностицираното МПС. 
2.4. Да се придържа към предварително договорените цени с Възложителя. 
2.5. Да приеме МПС за диагностициране, обслужване и ремонт до 2 (два) часа след 

уведомяване от Възложителя в работен ден. 
 

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
3.1. Да уведомява предварително Изпълнителя, за изпращане на МПС за диагностика, 

обслужване или ремонт. 
3.2.  Да спазва всички препоръки на Изпълнителя, за правилна експлоатация на 

възложените МПС. 
3.3. Да се придържа към договорените предварително срокове за плащане на 

извършените услуги и продадени части от Изпълнителя. 
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4. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ 
4.1. Изпълнителят се съобразява с предварително оферираните отстъпки на цените 

към Възложителя, посочени в Приложение 2 – ценова оферта към настоящия 
договор и представляващо неразделна част от него. 

4.1.1. Сервизни дейности извън Приложение 1 – Техническо предложение се 
извършват след предварително одобрение от Възложителя. 

4.2. Изпълнителят се задължава да издава счетоводен документ (фактура) за всеки 
ремонт извършен върху МПС на Възложителя 

4.3. Плащането се извършва по сметка на Изпълнителя: 
  
 ........................................................................... , 
 след представяне на приемо-предавателен протокол (сервизна поръчка) за извършената 
работа и надлежно оформена фактура. 

4.4. Срока на плащане на всеки издаден счетоводен документ е 14 (четиринадесет) 
календарни дни. 

5. ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ 
5.1. Гаранционният срок за вложения труд се определя във всяка конкретна Оферта 

на Изпълнителя по направена от Възложителя заявка. Срокът на всяка гаранция 
започва да тече от датата на приемане от Възложителя на извършените ремонтни 
работи с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. 

5.2. При неизпълнено плащане на счетоводен документ в срок от страна на 
Възложителя, същият дължи по 0,055% (нула цяло и нула петдесет и пет  
процента) от дължимата сума, за всеки ден на забавата, но не повече от 50% 
(петдесет процента) от размера на дълга. 

6. СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
6.1. Договорът се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на неговото 

сключване. 
6.2. Ако поне един месец преди изтичането на срока по предходната алинея, никоя от 

страните не уведоми другата страна, че ще счита договора за прекратен с 
изтичането на срока му, този договор се удължава автоматично за 1 (една) 
година. 

6.3. Договорът може да бъде прекратен с двустранно писмено споразумение между 
страните. 

6.4. Всяка от страните може да прекрати действието на договора едностранно, чрез 
едномесечно писмено предизвестие, отправено до другата страна. 

6.5. Промяна на условията по договора може да бъде направена само чрез анекс към 
настоящия договор, разписан от двете страни. 

7. СПОРОВЕ И ПОДСЪДНОСТ 
7.1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в 

писмена форма за действителност. 
7.2. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
7.3. Възникналите между страните спорни въпроси се решават чрез преговори в духа 

на бизнесетиката и добрите нрави. 
7.4. В случай на неразрешимост на спора по критериите в предходния пункт същият 

се отнася за разглеждане и решаване в съда. 
7.5. В случай на съдебен спор, страните се споразумяват искът да се разглежда от 

компетентния държавен съд в град София. 



3 
 

8. ПРИЛОЖИМО ПРАВО 
8.1. За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 
8.2. Настоящият договор се изготви в два екземпляра - по един за всяка от страните. 

Договорът съдържа 2 страници, надлежно подписани от страните. 

 
 
 
 
Приложение: 
 

1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  – Приложение № 1; 
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение №2; 
3. Списък на сервизни бази и оборудване – Приложение №3; 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:          ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
 
инж. Иван Станчев……………                                              …………..……………………. 
/Изпълнителен директор/                                                         /…………………….……/ 
 


