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                                                    проект:   

ДОГОВОР 

Днес, …………..2015 г. в гр.Свиленград между: 

 

1. СОУ “Д-р Петър Берон, гр.Свиленград, ул.“Отец Паисий” № 28, Булстат  

000898189, представлявано от Мариян Димитров Боянов – директор, от една страна, 

наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

 2…………………………………………………………………, със седалище и адрес на 

управление:………………………………, вписано в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията с ЕИК …………………, представлявано от ……………………....., от друга 

страна, наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: “Приготвяне и доставка на готова храна по предварителни заявки за 

учениците от СОУ ”Д-р Петър Берон” гр.Свиленград по I-ва обособена позиция - 

”Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид, индивидуална 

опаковка - тип „Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” 

гр.Свиленград” и на основание чл.41 от ЗОП и Решение №………./………….2015 г. на 

директора на СОУ „Д-р Петър Берон” гр.Свиленград за класиране на участниците и 

определяне на Изпълнител се сключи настоящия договор, с който страните по него се 

споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане да 

извършва следното: „Приготвяне и доставка на готова храна в готов за консумация вид, 

индивидуална опаковка – тип “Закуска” за учениците от І до ІV клас на СОУ „Д-р Петър Берон” 

гр.Свиленград”. 

 

ІІ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно (всеки учебен ден) да приготви и достави 

готовата храна – тип “Закуска”, по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена по телефона до 08:00 

часа на текущия ден. Заявката включва информация за броя на закуските за деня.  

Чл.3. Място и час на  изпълнение: столова за хранене, намираща се на І етаж на СОУ “Д-р Петър 

Берон” гр.Свиленград, ул.”Отец Паисий” №28, всеки учебен ден до 09:00 часа. 

 

ІІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Срокът на действие на договора е от 15.09.2015 г. до 31.05.2016 г. 

 
ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. Общата прогнозна стойност на възложената с настоящия договор доставка е ………….. 

лева (словом) без ДДС и ……………….. лева (словом) с включено ДДС и се формира на база 

прогнозен брой ученици от І до ІV клас - 269, като цената на готовата храна, тип “Закуска” за 

един ученик на ден е в размер на ………….. лева (словом) без ДДС и …………… лева (словом) с 

включено ДДС, при прогнозен брой учебни дни за 2015/2016 г. е 161. В цената е включена 

стойността на закуската, разходите по опаковката и транспортните разходи до мястото на 

изпълнение.  

Чл.6.(1) В срок до 5 (пето) число на месеца следващ отчетния, Изпълнителят представя на 

Възложителя фактура за извършените доставки. 

(2) Заплащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на 

представяне на фактура оригинал, съгласно приемо-предавателни протоколи, подписани 

двустранно за действително доставения брой закуски, по банков път, с платежно нареждане по 

сметка  на Изпълнителя IBAN……………, BIC…………….. 
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           (3) Към фактурата се прилага месечна справка за реално извършените 

доставки на база на приемо – предавателните протоколи. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно да доставя готовата храна, тип “Закуска”, 

съгласно броя на присъстващите учениците за деня от І до ІV клас на СОУ “Д-р Петър Берон” 

гр.Свиленград.  

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава готовата храна, тип “Закуска” да бъде приготвяна 

съгласно “Сборник рецепти за ученическите столове бюфети”, издателство Техника, 2012 г., 

одобрен от МЗ и храната да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на учениците, 

съгласно изискванията за балансирано и рационално хранене. 

Чл.9. Седмичните менюта да бъдат изготвени съвместно с медицинското лице в училището и 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.10. При съставяне на седмичното меню, хранителните продукти да отговарят на изискванията 

на: 

     - Закона за храните. 

     - Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, издадена от 

Министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 2.08.2005 г. 

     - Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от 

Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. Бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г. 

      - Наредба №9/16.09.2011 г за специфичните изисквания към безопасността на качеството на 

храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от Министерство на земеделието 

и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от 20.10.2011 г. 

Чл.11.Храната се приготвя в деня на доставката й. Не се допуска предлагане на храна от 

предишния ден. 

Чл.12. Закуските да са разнообразни и да не се повтаря в рамките на една седмица.  

Чл.13. Храни съдържащи, съставени или произведениот ГМО, не се опущат за хранене на деца. 

Чл.14. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. Пакетираните храни, 

доставени на училището, трябва да са етикирани и маркирани, съгласно Наредбата за 

изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постановление №136 от 19 

юли 2000 г. (ДВ., бр.62 от 2000 г.). Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката. Не се 

допускат храни,  които са с признаци на развала, както и с изтекъл срок на трайност. 

Чл.15. Да гарантира пълна подмяна на готовата храна, тип “Закуска” с отклонение в качеството. 

Чл.16. При приготвянето на храната, Изпълнителят следва да спазва изискванията за хигиена и 

добри вкусови качества на храните и да се съобразява с добрата производствена практика при 

осъществяване на подобна дейност. Храната трябва да отговаря на изискванията на БДС или 

еквивалентен такъв. Да не влага продукти с изтекъл срок на годност. 

Чл.17. Да се гарантира доставянето на конкретно заявеното количество до крайния получател. 

Чл.18. Всяка доставка да бъде придружена от: 

     - декларация /свободен текст/, в която декларира, че храната е приготвена при спазване на 

санитарно – хигиенния режим на РБългария за производство на хранителни продукти; 

     - приемо – предавателен протокол за действителния брой доставена готова храна, тип 

“Закуска”  за деня. 

Забележка: Декларацията да съдържа задължително следният текст:  

 Известна ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. 

Чл.19. При транспортирането на храните се спазват изискванията на приложение ІІ, глава ІV на 

Регламент (ЕО) №852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29 април 2004 г. относно 

хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел ІV на Наредба №5/25.05.2006 

г. за хигиената на храните (ДВ, бр.55 от 07.07.2006 г.). 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените възнаграждения за доставената 

готова храна, съгласно сроковете и условията на раздел III от настоящия договор. 
Чл.21. Раздаването на готовата храна, тип “Закуска” да се извършва от лице на фирмата 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, което да притежава валидна здравна книжка. 
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Чл.22. При повреда на транспортното средство и налагане на смяната му с друго 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя необходимите 
документи и разрешителни за новото превозно средство. 
Чл.23. Разходите по транспорта, опаковката и риска от погиването до мястото на доставка на 
хранителните стоки са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на настоящия 
договор да извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете на изпълнение, без 
да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената 
работа в сроковете и без отклонения от поръчката. 
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията 
по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество храна, както и да 
откаже да заплати съответното възнаграждение. 
Чл.27. При констатирани недостатъци на храната от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
относно качеството и количеството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отстрани за своя сметка 
недостатъците в срок до 30 (тридесет) минути. 
Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право ежедневно да променя броя на заявените закуски според 

броя на присъстващите ученици, а при промяна броя на учениците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен 

да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

Чл.29. При пълно неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договора. 

Чл.30. При частично неизпълнение на поетото с настоящия договор задължение по отношение вида, 

количеството или качеството на готова храна тип „Закуска” , установено и описано подробно в протокол 

от комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнената част. 

Чл.31. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

раздел V от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 10% от цената на готовата храна тип „Закуска”, за която са направени рекламациите. 

Чл.32. При забава в плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

на законна лихва върху просрочената сума, считано от датата на просрочието до окончателното 

плащане. 

 

  VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.33. Преди подписване на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банкова сметка на последния, гаранция за изпълнение на поръчката в 

размер на 3% (три процента) от общата стойност на договора без ДДС, а именно ……………. 

(словом) лв.  

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката: 

        /1./ при разваляне на настоящия договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

        /2./ при ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или обявяването му в несъстоятелност. 

        /3./ при изтичане срока на сертификатите - санитарните разрешителни на обекта и транспорт 

или забрана за извършване на дейността от Българска агенция по безопасност на храните; 

      /4/ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констатира, че изпълнението е неточно, частично и/или лошо и не 

отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при пълно неизпълнение и забавено 

изпълнение, гаранцията за изпълнение се задържа, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи, ако те надхвърлят стойността на гаранцията. 

Чл.35. Ако в процеса на изпълнение на поръчката възникне спор между страните, който е внесен 

за решаване от компетентен съд. 

Чл.36. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни, 

при: 

        /1./ изтичане срока на договора; 

        /2/. разваляне на договора по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

        /3./прекратяване на договора на друго основание, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи 

отговорност. 
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Чл.37. Прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предяви иск 

срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени вреди и пропуснати ползи, съгласно действащото 

законодателство в Република България. 

Чл.38. При системно неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие. 

 

 

   ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

Чл.39. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

Чл.40. По смисъла на Договора непредвидени обстоятелства са обстоятелствата, които са 

възникнали след сключване на договора и не са резултат от действие или бездействие на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия. 

Чл.41. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 

обстоятелства, е длъжна незабавно писмено да уведоми другата страна за настъпването им, 

съответно за преустановяване на въздействието на непредвидените обстоятелства. 

Чл.42. Ако насрещната страна не бъде уведомена за настъпилите  непредвидени обстоятелства, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може да се позовава на непредвидените 

обстоятелства, освен ако неуведомяването се дължи на обективни причини. Страната не може да 

се позовава на тях и ако се окаже впоследствие, че тези обстоятелства не са от категорията на 

непредвидените. 

Чл.43. Докато трае действието на непредвидените обстоятелства изпълнението на задълженията 

и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл.44. Ако непредвидените обстоятелства продължат повече от 15 дни  и няма признаци за 

скорошното им преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като 

писмено уведоми другата страна. В този случай страните не си дължат обезщетения и неустойки. 

Чл.45. Не са налице непредвидени обстоятелства, когато съответното събитие е причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или 

служители, недостига на парични средства или същата е следствие на неположена грижа от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако при полагане на дължимата грижа е можело да бъде 

преодоляно. 

 

Х.  ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.46. Страните не могат да променят или допълват договора, освен при хипотезата на чл.43, 

ал.2 от ЗОП. 

Чл.47. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

       /1/ По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

       /2/ С изтичане на срока на изпълнение на поръчката. 

      /3/ При разваляне на договора поради неизпълнение по реда на ЗЗД. 

      /4/ С едностранно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 

Изпълнителят системно извършва доставки с отклонение от предвиденото качество и количество 

или извън договорените срокове. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези доставки, които са извършени качествено и за които 

има приемо-предавателен протокол. 

      /5/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява своите 

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършените до момента 

доставки. 

 

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.48. Нито една от страните няма право да прехвърля на друго лице правата и задълженията си, 

произтичащи от този договор. 
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ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.49. За неуредени въпроси по договора се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство.   

Чл.50. Настоящият  договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл.51. Неразделна част от този договор са: техническото предложение и ценова оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената обществена поръчка. 

       
 

Настоящият договор се състави в 2 еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:....................                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:.................... 

 

 

Гл. счетоводител……………. 


