
ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ

Днес, ......................................., 20....г., в гр/с. ...........................................,

се сключи настоящият договор между:

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

наричан накратко Лизингодател, от една страна

и

от друга страна ..............................................................................................................,

наричан накратко Лизингополучател.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Лизингодателят отдава за временно и възмездно ползване за срок от ...... сайт ................................

(2) Страните се задължават след изтичане на срока на договора и след заплащане на всички дължими 
лизингови вноски да сключат окончателен договор за покупко-продажба.

2. Страните се споразумяват сайта да бъде предаден, съответно приет в състояние и вид, описани в 
приемопредавателен протокол, приложен към договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

3. Лизингодателят се задължава:

а) да предостави необходимите данни за достъп и администриране на сайта, за уговорения между страните
срок, посочен в този договор.

б) да осигури на Лизингополучателя свободно използване на сайта.

в) да не прехвърля собствеността си върху сайта на трети лица до изтичане срока на договора. 

4. Лизингополучателят е длъжен:

а) да използва сайта до изтичане на уговорения срок според указанията на Лизингодателя и според 
неговото предназначение;

б) да заплаща уговорените вноски.



5. Лизингодателят има право:

а) да получава в срок и при условията на този договор дължимите вноски;

6. Лизингополучателя има право:

а) да ползва сайта съгласно уговорените условия до изтичането на определения срок.

б) да закупи сайта и придобие собственост върху него, след изплащането на всички договорени вноски.

в) да уведоми Лизингодателя в срок от ............... дни за забелязани недостатъци на сайта, различни от 
фиксираните в приемо-предавателния протокол.

г) да предяви рекламация в срок от .................... дни ако открие дефекти в сайта, правещи го негоден за 
използване.

III. СРОК НА ДОГОВОРА, ЦЕНА, ПЛАЩАНЕ

7. Лизингополучателят може да ползва сайта според уговорените условия за срок от ................... години.

8. В рамките на този срок ще се заплащат следните вноски, разпределени по време и размер както следва:

      а) За месеците до края на уговорения срок на ползване се заплащат ежемесечни вноски в размер на 
............................... лв.

      б) след този срок Лизингополучателят ще заплати сумата от ............................ лв., равна на 
уговорената цена на сайта.

9. Вноските през срока на ползване сайта не включват допълнителните разходи по експлоатирането му, те са 
за сметка Лизингополучателя.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.    Страните по договора нямат право да го прекратяват преди изтичане на уговорения в него срок. 
Независимо от това Лизингодателят може да прекрати договора преждевременно, когато:

- Лизингополучателят използва отдадения под лизинг сайт не според предназначението му, в 
разрез с техническите и моралните изисквания за това, или по начин, който го уврежда;

- Лизингополучателят не плаща своевременно предвидените в този договор вноски.

     



11. За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.

12. Страните се споразумяват да решават всички възникнали спорни въпроси чрез споразумение, а ако не 
могат да постигнат такова, да отнесат спора за разрешаване пред АС на БТПП съобразно неговия Правилник 
за работа.

Настоящият договор е съставен в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. По смисъла на тази наредба:

а) Сайт - съвкупност от web страници с изградени помежду им връзки.

б) Браузър е софтуерно приложение, което дава възможност на потребителя да визуализира и достъпва 
текст, графика, музика, електронни препратки и други ресурси, разположени на интернет страници в 
интернет или в локална мрежа.

в) Платформа - иновативна активна интернет платформа, предлагаща възможности за обмен на информация.

Дата:..............

ЛИЗИНГОДАТЕЛ: ....................... ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ: ............................


