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ПРОЕКТ 

  

                                                   

    

ДОГОВОР 
 

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

 

           1.IV ОУ „Христо Смирненски” -  гр.Петрич, Булстат ............................. , с адрес 

гр.Петрич, ул.” Генерал Тодоров” №2 , представлявано от    Антонка Китанова       – 

директор, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

 2. .............................................................................. , със седалище и адрес управление: 

........................................................................................................................, вписано в 

Търговския регистър към Агенция по вписванията,  с ЕИК ..................................................., 

представлявано от .............................................................................., от друга страна, наричана 

по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

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

извършва следното: ”Доставка на готова храна в готов  за консумация вид, 

индивидуална опаковка - тип „Закуска” за подготвителна група и учениците от  I до 

ІV клас  от  IV ОУ „Христо Смирненски” -  гр.Петрич. 
 

 

ІІ. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно (всеки учебен ден) да доставя 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: Сградата на IV ОУ „Христо Смирненски” -  гр.Петрич, 

намираща се в гр.Петрич, ул.”Генерал Тодоров” № 2., всеки учебен ден до 09:00 часа. 

 

ІІІ. СРОК  НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 4. Срокът на действие на договора е от 17.01.2023 г. до 30.06.2023 г. 

 
ІV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5. Общата прогнозна стойност на възложената с настоящия договор доставка е 1,04 лева 

без ДДС и 1,25 лева с включено ДДС като цената на готовата храна, тип “Закуска” за един 

ученик на ден е в размер на 1,25 лева, с включено ДДС, при прогнозен брой учебни дни до 

края на 2022/2023 учебна година (30.06.2023г.) -  100. В цената е включена стойността на 

закуската, разходите по опаковката, транспортните разходи до мястото на изпълнение.  

Чл.6.(1) В срок до 10 (десето) число на месеца следващ отчетния, Изпълнителят представя 

на Възложителя фактура за извършените доставки. 

(2) Заплащането се извършва в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетния 

период с платежно нареждане по банков път по сметка  на Изпълнителя –IBAN: 

.................................................................................., BIC: ..........................................................., 

след представяне на фактурата за действително извършените доставки. 
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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 за деня деца от подготвителна група и учениците от І до IV 

клас на IV ОУ „Христо Смирненски” -  гр. Петрич. Възложителят си запазва правото да 

увеличава или намаля броя на доставките, спрямо броя на присъстващите ученици. 

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 като се отчитат предпочитанията на учениците и 

родителите им. 

Чл.10. Седмичното меню да се изготвя в съответствие с 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. Готовата храна, тип “Закуска” да бъде разнообразна и да не се повтаря в рамките на 

една седмица. 

Чл.12. Храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за хранене на 

деца. 
Чл.13. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни. Пакетираните 

храни, доставени на училищeто, трябва да са етикирани и маркирани, съгласно Наредбата 

за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постаномление №136 

от 19 юли 2000 г. (ДВ., бр.62 от 2000 г.). 

Чл.14. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката, както и с признаци на 

развала, както и изтекъл срок на трайност. 

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

качеството. 

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при всяка доставка да представя: 

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

на санитарно – хигиенния режим на Република България за производство на хранителни 

продукти; 

     Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава транспортирането на готовата храна да се 

извършва съгласно Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, обн., ДВ бр.55 от 

07.07.2006 г., в сила от 01.09.2006 г. 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорените възнаграждения за 
доставената готова храна, съгласно сроковете и условията на раздел III от настоящия 
договор. 
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава надлежно фактурите. 
Чл.20. Раздаването на готовата храна, тип “Закуска” да се извършва от лице на фирмата 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, което да притежава валидна здравна книжка. 
Чл.21. При повреда на транспортното средство и налагане на смяната му с друго 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя 
необходимите документи и разрешителни за новото превозно средство. 
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Чл.22. 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.23. 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.24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява 
възложената работа в сроковете и без отклонения от поръчката. 
Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 
качеството на храната да откаже нейното приемане. 
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 
изискванията за доставка по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 
количество храна, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения съгласно договора. 
Чл.27. При констатирани недостатъци на храната от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
храната не се приема, до промяната й, съобразно изискванията за качество и количество, 
посочени в настоящия договор,  за  сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до …….. минути. 
Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да увеличава или намаля броя на доставките, 

спрямо броя на присъстващите ученици. 
 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

 

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

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, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

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 установяване на повече от пет неизпълнения по вид, количество или качество 

на готова храна тип „Закуска” /установено и описано подробно в протокол от комисия, 

назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 

размер на 0,5% от стойността на договора за всяко следващо неизпълнение, но не повече от 

общо 10% /десет процента/ от стойността на договора. 

Чл.33. За други неизпълнения на задълженията си по настоящия договор неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,1% на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на 

договора, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят 

договорената неустойка. 

Чл.34. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока 

за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали 

едностранно договора с едномесечно писмено предизвестие. 

 

  VІІІ. ГАРАНЦИИ 

 

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

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

        /2./ при ликвидация и обявяване в несъстоятелност. 
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        /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/. при отказ на участника, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, да сключи договор; 

       /5./ при всякаква форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за 

изпълнение се задържа, както и обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи, ако те 

надхвърлят стойността на гаранцията. 

Чл.35. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер на 3% (три процента) от общата 

стойност на договора, се освобождава, в срок от 10 (десет) работни дни, при: 

        /1./ изтичане срока на договора; 

        /2/. прекратяване на договор по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

        /3./ прилагането на горните санкции не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, 

съгласно действащото законодателство в Република България. 

Чл.36. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати договора с писмено 

предизвестие.  

 

   ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА  

 

Чл.37. Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. 

Чл.38. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства. 

Чл.39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност, ако неизпълнението (включително и 

забавата за неизпълнение) е причинено от непредвидени обстоятелства, като например 

земетресения, пожари, наводнения, епидемия, военни конфликти, граждански вълнения, а 

така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и други подобни, които са 

наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи, или 

друго непредвидимо и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало 

след сключването на договора. 

Чл.40. За възникването и преустановяването на непредвидени обстоятелства съответната 

страна е длъжна в 3-дневен срок да предупреди другата.   

Чл.41. Ако насрещната страна не бъде предупредена за непредвидени обстоятелства или те 

не бъдат потвърдени по предвидения в  предходния член ред, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да се позовава на непредвидените 

обстоятелства. 

Чл.42. Ако непредвидени обстоятелства продължат повече от 15 дни и няма признаци за 

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

като писмено уведоми другата страна. 

Чл.43. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички 

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

загуби. 

Чл.44. Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спират. 

Чл.45. Не представлява „непредвидени обстоятелства” събитие, 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 или при полагане на дължимата грижа то може да бъде 

преодоляно. 

 

Х.  ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

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

чл.116, ал.1 от ЗОП. 

Чл.47. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 
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       /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. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само 

стойността на тези доставки, които са извършени качествено и за които има приемо-

предавателен протокол. 

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

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

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършените до 

момента доставки. 

 

            ХІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.47. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му 

 

ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

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

задълженията си, произтичащи от този договор. 

 

ХІІІ. 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:.................... 

 

 


