
Приложение  №.8.1. 

 

Проект по обособена позиция IІ 

ДОГОВОР  

№………/……..….2018 г.  

 

 Днес, …………………. в гр. Монтана, между: Юлия Димитрова Николова – в 

качеството й на директор на VІ СУ “Отец Паисий”, с адрес: гр. Монтана, ул.”П. 

Ентимий” № 90, Булстат .........................................., наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от 

една страна и  

от друга страна............................... в качеството му на представител и управител на 

…………….., с ЕИК ................................... със седалище и адрес на 

....................................................................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

на основание Заповед за класиране №  ....... /..................2018 г., на директора на 6-то  СУ 

“Отец Паисий”, на процедура открита с Решение №....../..............2018 г., уникален № в 

регистъра на АОП ......................., Публикувано в Официален вестник на Европейския съюз 

................................ и на основание чл. 112  ал.1: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане 

извършването на услугата по обособена позиция 2: Приготвяне и доставка на 

индивидуално опакована храна – „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците 

от І-ви до ІV-ти клас от VІ-то  СУ “Отец Паисий”. Обособената позиция е част от 

обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна 

заявка за учениците от VІ СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана, по обособени позиции, както 

следва:  

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия – кетъринг по 

предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І-ви до VІІІ-ми клас; 

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна 

– „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от І-ви до ІV-ти клас. 

Чл.2. Изпълнителят следва да извършва в срока на договора ежедневно /само в 

учебни дни/  за учениците от I-IV клас приготвяне и предоставяне на закуски/плодове, 

приготвени съгласно Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети, одобрен от 

Министерство на здравеопазването. 

Чл.3. Заявяването на количеството закуски в учебните дни се изготвят писмено от 

упълномощено от директора служебно лице и се предоставят на изпълнителя до 16 часа на 

предходния ден. Закуската се приготвя и доставя до 8.30 часа. 

Чл.4. Услугата се извършва в сградата на VІ-то  СУ “Отец Паисий”, гр. Монтана.  

Чл.5. Изпълнението на договора следва да бъде съобразено с изискванията на 

Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването /ДВ бр. 63/ 

07.08.2009 г./, на Закона за храните, Наредба № 108 за изискванията за качество и контрол 

за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изискванията на БДС и на РЗИ за 

безопасно, пълноценно и здравословно детско – юношеско хранене.  

 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

Чл.6. Стойността на 1 закуска e е в размер на ……………... без ДДС. Цените на 

закуските са определени в ценовата оферта на Изпълнителя от проведената обществена 



поръчка и са неразделна част от настоящия договор. 

Чл.7. Разплащане се извършва от Директора на VІ СУ “Отец Паисий” от сметката 

на неговия бюджет. 
Чл.8. Възложителят извършва ежемесечно заплащане след представяне на фактура 

от Изпълнителя за свършената работа, съобразно източниците на финансиране до 15-то 

число на следващия месец, след изпълнението на услугата. 

Чл.9. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от 20 

дни 
 
считано от датата на фактурата, представена от Изпълнителя за свършената работа. 

 Чл.10. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по 

следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

BIC: ……………..IBAN сметка: …………………..Банка: …………………………. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

всички последващи промени по чл.10 в срок от два дни считано от момента на промяната. 

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

плащанията са надлежно извършени. 

Чл.12. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на 

настоящия договор. 

Чл.13. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 

изпълнените от тях работи, които са приети по реда на настоящия договор. 

 

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.14. Срок за изпълнение от сключване на договора до 15.06.2019 г. 

Чл.15. Договорът влиза в сила от деня на подписването му. 

Чл.16. Място на изпълнение на договора 6-то  СУ “Отец Паисий” Монтана. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

ал. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения 

съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
ал.2. Чрез определени от него представители, да извършва проверка във всеки 

момент да осъществява ежедневен контрол от изпълнението на договора относно качество, 

количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При установени с констативен  протокол  нарушения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  несъобразяване с  дадените му от Възложителя предписания , 

последният има право  на неустойка  в размер  15% от цената на заявката за деня, в който е 

установено нарушението  

ал.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, 

определен в т. 11.1 от настоящия договор. 

ал.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 

съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ал.5. Да изисква всякаква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързана с предмета на 

настоящия договор. 

ал.6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

 



Чл.18.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

ал.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в 

срокове съгласно настоящия договор.  

ал.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма 

всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна 

и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

ал.3. Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ базата, съдействието и информацията, 

необходими му за качественото изпълнение на работата; 

ал.4. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените 

дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

ал.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 

в настоящия договор. 

ал.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 

изпълнение на договора. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 

ал.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата 

му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 

договор.  

ал.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно 

изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при 

изпълнение на задълженията му по настоящия договор. 

20.3. Да предостави на Възложителя възможност да извършва контрол по 

изпълнението на възложената работа по всяко време;   

ал.4. Да издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за 

форма и съдържание.  

ал.5. Да информира Възложителя за всички пречки, възникващи в хода на 

изпълнението на поръчаната работа, като може да иска от Възложителя указания за 

отстраняването им; 

ал.6. Да информира своевременно Възложителя за настъпването на обстоятелства, 

които могат да бъдат определени като непреодолима сила.  

ал.7. Да съгласува с Възложителя предварително  седмичните менюта, изготвени с 

участието  и заверени от медицински специалист, които да отговарят на изискванията на 

Наредба № 37 от 21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването /ДВ бр. 63/ 

07.08.2009 г./  и на Закона за храните, като не  допуска повторяемост на закуските за 

период една седмица. Седмичното меню да се предоставя предварително на медицинското 

лице в училището. 

ал.10. Закуската да съответства по грамаж, предвиден в Наредба № 37 от 21.07.2009 

г. на Министерство на здравеопазването /ДВ бр. 63/ 07.08.2009 г./  и  Закона за храните  и 

да е съобразена с възрастовата група на децата: от 6 до 10 години. 

ал.12. Да приготвя закуските всекидневно . 

ал.13. При приготвена храна с отклонение в качеството, сам и за своя сметка да я 

подмени с  отговаряща на изискванията за качество. 

ал.14. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от два дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.  

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 

………………………..  ( …………….....................……………………..)  лева, представляващи 

2 (%)  от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията следва да бъде представена преди 

сключване на договора, в една от следните форми:  

а) парична сума в български лева, внесена по сметката на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: IBAN: 

BG93 SOMB 9130 3113 7272 01BIC: SOMBBGSF при Общинска банка 

б) безусловна и неотменима банкова гаранция – в оригинал, със срок на валидност 

30 (тридесет) дни след изтичане на срока по договора и платима до 5 (пет) работни дни 

след първо поискване, която се одобрява предварително от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и 

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 

/десет/ дни. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл. 24. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по чл.21 в срок от 5 /пет/ дни след приключване на изпълнението, 

без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

Чл. 25. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред 

съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 

усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 26. Приемането на извършената работа се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  

Чл. 27. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване 

от упълномощени от възложителя лицата на двустранен протокол. 

Чл. 28. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

VІІ.САНКЦИИ И  НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 

невиновно неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл. 30. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % за всеки 

просрочен ден, но не повече от 50 %   (петдесет процента) от стойността на забавената 

дейност.  

Чл. 31. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да 

търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. 

  

VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 32. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди 

и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. По смисъла на 



Договора, непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които страните 

при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или 

предотвратят. 

Чл. 33. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл. 34. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в седемдневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. Тя е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и 

сертификат за форсмажор/непреодолима сила, издаден от Българската търговско-

промишлена палата или да докаже наличието й с други релевантни документи и 

доказателства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

Чл. 35. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, не може да се позовава на непреодолимата сила, ако не е изпълнила 

задължението си по ал. 14.3. 

Чл. 36. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 37.  Срокът за изпълнение на услугата не се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 

другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на 

представените документи и доказателства.  

Чл. 38. Възложителят е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 

срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата 

позволят това. 

  

 ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 39. Настоящият договор се прекратява: 

ал.1 С изтичане на срока по чл. 14; 

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

ал.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – 

с 10 /десет/ -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 

ал.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

ал.5. С окончателното му изпълнение; 

ал.6. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки; 

ал.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, 

веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

ал.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 

(десет) работни дни; 

ал.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 

недостатъци; 

ал.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 

ал.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 



ал.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 /десет/ 

дневен срок на предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 

допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 

взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.  

 

 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 42. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни 

актове. 

Чл. 43. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 

този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато 

са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 

куриер срещу подпис на приемащата страна. 

Чл. 44. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си 

адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени 

на стария адрес. 

Чл. 45. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 

страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в 

Република България. 

  

Приложение и неразделна част от настоящия договор са: 

1. Ценово предложение  

2.Техническо предложение на участника, в едно с приложимите към него 

документи; 

 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от 

страните. 

 

 

Възложител:                Изпълнител:    

 

Директор              /име и длъжност /печат  

   

       

 

 

                                                                                

  

 

 

 


