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Приложение № 1 
 

                                                                                    До  
       Директора на ІІІ ОУ „Д-р П. Берон” 
       Монтана 
         

 
О Ф Е Р Т А 

                   
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 
за участие в процедура за определяне на изпълнител 
 
с предмет: „Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от 

ІІІ то  ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: 
__________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
Разплащателна сметка:      

BIC   :___________________;                                         
IBAN:_________________;                                             
банка: _______________________ ;          
град/клон/офис: _______________;                                
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура 
за определяне на изпълнител с предмет: 

 
„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 

то  ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 
 
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с условията 

за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги 
приемаме без възражения. 
     

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.  
    

 
Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата 

________________ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата. 
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския 

регистър  (актуално съдебно състояние) 



 
 

2.  Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с 
оригинала”. 

3. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”. 

4. Доказателства за технически възможности и/или договори за доставки, 
сходни с предмета на настоящата поръчка; 

5. Техническо предложение – примерно месечно меню по седмици; 

6. Ценово предложение по образец на бенефициента; 

7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от възложителя 
в документацията за участие; 

8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника. 

 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
      ___________________________________________ 
        (име и фамилия) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
По чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
 

След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: : „Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд 
за учениците от ІІІ ОУ «Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.» 
 
Ние: …………………………………………………………………………………………….. 

(изписва се името на участника) 
ЕИК ......................................., със седалище и адрес на управление: ……………….…..… 
.........................................................................................................................., представлявано 
от: …………………………………………………………………………… 
 

По обособена позиция 1, предлагаме петдневно меню за четири седмици за 
доставка на закуска което отговаря на изискванията на Възложителя и нормативните 
изисквания за разнообразно и здравословно хранене на ученици; 

По обособена позиция 2, предлагаме петдневно меню за четири седмици за 
доставка на обяд, което отговаря на изискванията на Възложителя и нормативните 
изисквания за разнообразно и здравословно хранене на ученици. 

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) 
календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, 
като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 
 
Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 
следните условия: 
І. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем и напълно съответстващи на 
изискванията на възложителя и на посочените нормативни актове в Техническите 
спецификации. 
ІІ. Изпълнение на обществената поръчка в срокове посочени в договора.  
 
Като неразделна част от настоящото техническо предложение прилагаме: 

1. Петдневно седмично меню за четири седмици за доставка на закуски; 
2. Петдневно седмично меню за четири седмици за доставка на обяд; 

 
 
 
Дата …………………..     Подпис и печат:……………………… 



 
 

Приложение № 3 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците 
от ІІІ ОУ «Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.» и след като се 
запознахме с документацията за участие, сме съгласни да изпълним настоящата 
обществена поръчка по следната обособена 
позиция..................................................................................................... при следните 
ценови условия: 

 
Ние предлагаме да изпълняваме в съответствие с условията на документацията, 

без резерви и ограничения, доставките (за един ученик за един храноден) за сумата 
 
__________ (_____________________________) лв. без ДДС, 
 
представляваща сума в размер на 
 
__________ (_________________________) лв. с ДДС.  
 

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, 
важи сумата, написана с думи. 

 
 

 
 
Име, фамилия и подпис: [………………………………………………………………] 
 
Надлежно упълномощен от: 
[…………………………………………………………………………………] 
 
Място и дата: [……………………………………………………………..….] 
 
Печат на фирмата: 
 



 
 

Приложение № 4 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я * 
по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а-д” и ал. 5 т. 1 и т. 2 от ЗОП 

 
 

Долуподписаният/ната ___________________________________________ с лична 
карта № ______________________, издадена на ___________________ от 
___________________ с ЕГН ____________________________, в качеството ми на 
_________________________ (посочете длъжността) на 
____________________________ (посочете фирмата на участника), 
ЕИК:__________________, със седалище и адрес на управление 
________________________________________________ - участник в обществена 
поръчка обявена чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с 
наименование: 
„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 

ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

I. Не съм осъждан с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се 
зачертава или отстранява) за1: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

                                                
 

1 Изискванията се прилагат, както следва: 
- При събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 
- При командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 
- При дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за 
лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

- При акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

- При командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 
закон; 

- При едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 
- Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 

които представляват участника; 
- В случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само 
от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 
Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда 
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2. 



 
 

 
 

II. Не съм свързано лице2 с възложителя или със служители на ръководна длъжност 
в неговата организация. 

III. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси. 
 
 
 
 

 
гр. (с.) _________________   Декларатор/и: 1. ________________ 

____.____.2014 г.    2. ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
2 "Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или 

акциите, издадени с право на глас в дружеството. 



 
 

Приложение № 5 
 
 

„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 
ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 

 
 

СПИСЪК 
НА НАЛИЧНИТЕ СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И 

ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ 
 
 

 от участника: ......................................................................................................................... 
 
 
 
 

№ Обект Адрес на обекта 
1.   
2.   
3.   

 
 
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не 
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
 
Дата: ..............................     Подпис и печат 
………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение № 6 
 
 
 

„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 
ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 

 
 

СПИСЪК  
НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА,  

с които участникът разполага за изпълнение на поръчката  
 
 
 

 
№ Марка Рег. № 
1.   
2.   
3.   

 
 
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не 
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
 
Дата: ..............................     Подпис и печат 
………………………………. 
 



 
 

 
Приложение № 7 

 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЧЕ 

КАНДИДАТЪТ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

 
 

Долуподписаният/-ната/ ........................................................................................................... 
ЕГН ............................................., лична карта, № ……........................ изд. на .................... 
г. от ..................................................................., в качеството ми на 
........................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 
право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на 
……………………………...................................................., ЕИК ………………………, със 
седалище и адрес на управление: ...................................................................................... 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 
ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

Запознат съм и приемам всички условия и особености на описаната по – горе 
обществена поръчка. 
 
................................ 
дата (дд/мм/гггг) 
 
гр./с./ ..............................     Декларатор: ........................................... 

/подпис и печат/ 
 



 
 

Приложение № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за съгласие за участие като подизпълнител 

 
Долуподписаният /-ната/         с лична карта  
№    , издадена на     от                , с ЕГН
    , в качеството ми на_________________________ (посочете 
длъжността) на          (посочете подизпълнителя, който 
представлявате) във връзка с обявената от    (посочете 
наименованието на Възложителя) обществена поръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки с наименование: „Доставка на готови закуски и/или плодове 
и готов топъл обяд за учениците от ІІІ ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 
2014/2015 год.” 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

  
 Ние,         , сме съгласни да участваме като 
          (посочете подизпълнителя, който представлявате)  
подизпълнител на         при изпълнение на              
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 
горепосочената поръчка.  
 Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  
            
            
             
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка 
(респ. от  обособените позиции), които ще бъдат изпълнени от Вас като 
подизпълнител).  
 
 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме 
право да представим оферта като участник в горепосочената процедура.  
 

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните 
документи: 

- документ за регистрация, а когато е физическо лице - документ за самоличност 
-  №   от          г.; 

- удостоверение за актуално състояние №  ___от ______г.; 
- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП 

от     г.(посочете датата на подписване на декларациите) 
(декларациитe следва да бъдат по образците от документацията за участие); 
- доказателства за икономическото и финансовото състояние, нашите 

възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи: 
             
 (посочете документите които прилагате,  съгласно посочените изисквания от 
Възложителя в обявлението за обществената поръчка).  
 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        



 
 

Приложение № 9 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
за ползване на подизпълнител 

 
 

Долуподписаният /-ната/         с лична карта  
№    , издадена на     от                , с ЕГН
    , в качеството ми на_________________________ (посочете 
длъжността) на          (посочете подизпълнителя, който 
представлявате) във връзка с обявената от    (посочете 
наименованието на Възложителя) обществена поръчка по реда на Закона за 
обществените поръчки с наименование: „Доставка на готови закуски и/или плодове 
и готов топъл обяд за учениците от ІІІ ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 
2014/2015 год.” 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

  
 При изпълнение на поръчката ще позлзвам/няма да позлвам подизпълнители 
 
Подизпълнителите, които ще ползвам са следните: /когато е приложеимо/ 
 Подизпълнител Конкретни 

дейности, които ще 
бъдат изпълнени от 
подизпълнителя 

Обем, чрез 
посочване на 
проценти от обема 
на обществената 
поръчка 

1.    
2.    
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за посочване на 
неверни данни. 
 
    г.                    Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        



 
 

 
Приложение № 10 

По чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 
 

„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 
ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год” 

 
 

СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКИ, 
сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години 

(2011, 2012 и 2013 г.) 
 

от участника: ............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
Изпълнени 
договори 

през 
2011, 2012 

и 
2013 г., 

пореден № 
 

Предмет 
на 

договора 
 

Място на 
изпълнение 

Начална и 
крайна 

дата 
на 

изпълнение 
на 

договора 
 

Стойност 
на 

договора 
 

Кратко 
описание на 
извършените 
дейности по 

договора 

Възложител 
– адрес, 
телефон, 

факс, 
електронна 

поща 
 

1.       
2.       
3.       
 
* Поредният номер на последния ред по справката от настоящия образец не 
ограничава участника относно броя на доказателствата, които следва да представи. 
** Прилагат се препоръки за добро изпълнение за най-важните договори. 
 
 
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
Дата: ..............................     Подпис и печат ………………………. 



 
 

 Приложение № 11 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
1. Наименование на участника …………………………………………….................... 
 
2. Правен статут на участника  ………………………………………………………              
 
3 Координати: 
 
3.1. Адрес:…………………………………………………………………………….......... 
3.2. Телефон № …………………………............................................................................. 
3.3. Факс: ………………………………............................................................................... 
3.4. Е-mail: ………………………………............................................................................ 
 
4. Лице, официално представляващо участника в процедурата: 
....................................................................…………………………………………............ 
(три имена) 
 
…………………….……….…………………………………………….……….................. 
(длъжност) 
 
 
Телефон/факс/е-mail: ………………….….……………………………...................……. 
 
5. Лице за контакти:.……….……………………………………………………............ 
(трите имена) 
 
…………………….……….…………………………………………….……….................. 
(длъжност) 
 
Телефон/факс/е-mail: ………………….….……………………………...................……. 
 
6. Обслужваща банка………………………………………….............…………….…... 
(наименование на обслужващата банка)  
 
…………………………………………………………………………………… 
(адрес на банката)  
 
………………………………………………………………………………………………… 
(IBAN сметка, BIC код на банката) 
 
7. Титуляр на сметката:…..………………..........…….……………………………... 
 
Дата: ………………….     Подпис и печат: …………………. 
 
 
*** При участие в процедурата на обединение, настоящият образец се попълва за обединението 
като цяло (не и за отделните членове в него) и се подписва от лицето, което е упълномощено от 
членовете на обединениeто, съгласно споразумението. 



 
 

Приложение № 12 
По чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 
 

 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА 

ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТА НА ДОГОВОРА 
 
 

Долуподписаният/-ната/ ........................................................................................................... 
ЕГН ............................................., лична карта, № ……........................ изд. на .................... 
г. от ..................................................................., в качеството ми на 
........................................... (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има 
право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.) на 
……………………………...................................................., ЕИК ………………………, със 
седалище и адрес на управление: ...................................................................................... 
– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от ІІІ 
ОУ «Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2014/2015 год.” 

 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

Приемам условията в проекта на договора, който е част от документацията за 
участие в посочената процедура. 

В случай че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от 
името на последния приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка. 
 
 
................................ 
дата (дд/мм/гггг) 
 
гр./с./ ..............................     Декларатор: ........................................... 

/подпис и печат/ 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
ПРОЕКТ! 
 

 
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 
ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД 

 
 

Днес, .......................... г. в гр. Монтана се сключи настоящия договор между Трето ОУ 
“Д-р Петър Берон” Монтана с Булстат 000311649, представлявано от Мариана Тодорова 
Калеева  в качеството си на Възложител, от една страна и ...................................... 
представлявано  от ...................................................., Булстат ................................. със седалище 
....................................................................................    в качеството на Изпълнител от друга. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка на готов 

топъл обяд за учениците от I до IV клас включени в целодневна организация на учебния 
процес във ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” Монтана всеки учебен ден, в посочено време и място от 
Възложителя. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2. Единичната цена на приготвяне и доставяне на обяда за един ученик за един 

храноден е ............................................................ лева с ДДС. 
В цената е включена стойността на обяда, разходите по опаковката, транспортните и 

всички присъщи, необходими разходи за доставка до мястото на изпълнението. 
Чл.3. В срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния Изпълнителят предоставя на 

Възложителя фактура за извършените доставки. 
Чл.4. Плащането се извършва до 15-то число на месеца, следващ отчетния с платежно 

нареждане по банковата сметка на Изпълнителя. 
  
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 5 Възложителят приема доставката, предмет на този договор, за което двете страни 

по договора или упълномощени техни представители подписват приемо-предавателен 
протокол. 

Чл. 6 Възложителят или упълномощено от него лице има право да не приеме 
доставената храна, ако Изпълнителят не е изпълнил предварително одобреното седмично 
меню или има съществено отклонение от грамажа на храната на база порция за един храноден. 

Чл.7 Възложителят е длъжен да заплаща цената на извършената доставка от 
Изпълнителя в сроковете, начина и условията, посочени в този договор. 

Чл. 8 Възложителят има право да извършва проверки на приготвената и доставена 
храна. 

Чл. 9 Възложителя може да променя количеството на заявената храна в зависимост от 
присъствието и отсъствието на учениците в полуинтернатните групи. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 10 Изпълнителят се задължава: 



 
 

Да извършва приготвяне и доставка на обяд за 112 ученици в училището, попадащи в 
обхвата на програмата за учебните дни на 2014/2015 год., съгласно Сборник рецепти за 
ученическите столове и бюфети. Обядът да съответства на грамажа за възрастовата група на 
учениците от 7 – 13 г. Приготвената и доставена храна трябва да отговаря на изискванията за 
качество и калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните 
норми на хранене на населението, Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на 
учениците и Наредба № 9/26.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата. 

Храната да се приготвя в деня  на консумация по предварително съгласувано седмично 
меню. 

Чл. 11 Изпълнителят се задължава да влага при приготвянето на храната продукти, 
отговарящи на БДС за качество, както и да спазва съответните санитарно-хигиенни норми при 
приготвянето и транспортирането на същата. 

Чл. 12 Изпълнителят се задължава при поискване от Възложителя или от упълномощен 
от него представител да представи документи, доказващи произхода на суровините, вложени в 
приготвената храна, както и декларация кога е дезинфекцирано транспортното средство, с 
което се доставят хранителните стоки.  

Чл. 13 Изпълнителят има право да получава договорените възнаграждения в 
уговорените срокове. 
 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.14 Настоящият договор се сключва със срок от  .....................г. до 31.05.2015 г. 
 
VІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл. 15 Доставката на топъл обяд се осъществява всеки учебен ден в интервала 11:00-

12:00 часа. Заявка за доставката се подава до 15:30 часа на предходния ден от упълномощено 
от възложителя лице 

Чл. 16 Мястото на изпълнение на договора е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ІІІ ОУ „Д-р 
Петър Берон” Монтана) 
 

VIІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
 Чл.17 При наличие на съмнение за качеството на приготвената храна Възложителят и 

Изпълнителят или упълномощени техни представители се задължават да съставят незабавно 
протокол за констатираните нарушения. 

Чл.18 При предписание от контролните органи, касаещо приготвянето и доставката на 
храната, Изпълнителят гарантира, че ще изпълни предписанието. 

Чл.19 При наложени санкции от контролните органи, касаещи приготвянето и 
доставката на храната до обекта на Възложителя, Изпълнителят гарантира, че същите ще 
бъдат за негова сметка. 
 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.20 Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на срока; 
2. По взаимно съгласие; 
3. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение на 

задълженията по договора; 
4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които 

водят до отпадане на неговото основание. 
 



 
 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 21 Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката, предмет на 

настоящия договор преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 
подписване на приемо-предавателния протокол по чл . 5 

Чл.22 Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако не се постигне 
съгласие – по съдебен ред. 

Чл.23 За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 

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

страните. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                           /М. Калеева/                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
ПРОЕКТ! 
 
 
 

Д  О  Г  О  В  О  Р 
ЗА ДОСТАВКА НА ГОТОВА ЗАКУСКА И/ИЛИ ПЛОД 

 
 

Днес, .......................... г. в гр. Монтана се сключи настоящия договор между Трето ОУ 
“Д-р Петър Берон” Монтана с Булстат 000311649, представлявано от Мариана Тодорова 
Калеева  в качеството си на Възложител, от една страна и ............................................. 
представлявано  ...................................................., Булстат ............................... със седалище 
.........................................................................................    в качеството на Изпълнител от друга. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1.Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва доставка на готова 

закуска и/или плод за учениците от  І до ІV в ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон” Монтана всеки учебен 
ден, в посочено време и място от Възложителя. 

 
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.2. Единичната цена на приготвяне и доставяне на закуската за един ученик за един 

храноден е ...............................................................лева с ДДС. 
В цената е включена стойността на закуската, разходите по опаковката, транспортните 

и всички присъщи, необходими разходи за доставка до мястото на изпълнението. 
Чл.3. В срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния Изпълнителят предоставя на 

Възложителя фактура за извършените доставки. 
Чл.4. Плащането се извършва до 15-то число на месеца, следващ отчетния с платежно 

нареждане по банковата сметка на Изпълнителя. 
  
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 5 Възложителят приема доставката, предмет на този договор, за което двете страни 

по договора или упълномощени техни представители подписват приемо-предавателен 
протокол. 

Чл. 6 Възложителят или упълномощено от него лице има право да не приеме 
доставената храна, ако Изпълнителят не е изпълнил предварително одобреното седмично 
меню или има съществено отклонение от грамажа на закуската. 

Чл.7 Възложителят е длъжен да заплаща цената на извършената доставка от 
Изпълнителя в сроковете, начина и условията, посочени в този договор. 

Чл. 8 Възложителят има право да извършва проверки на приготвените и доставени 
закуски. 

Чл. 9 Възложителя може да променя количеството на заявените закуски или плодове в 
зависимост от присъствието и отсъствието на учениците от І до ІV клас в училището. 

 
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 10 Изпълнителят се задължава: 



 
 

Да извършва приготвяне и доставка на закуска или плод за 310 ученици в училището, 
попадащи в обхвата на програмата за учебните дни на 2014/2015 год., съгласно Сборник 
рецепти за ученическите столове и бюфети. Закуската да съответства на грамажа за 
възрастовата група на учениците от 7 – 13 г. Приготвените и доставени хзакуски трябва да 
отговарят на изискванията на Наредба № 37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на 
учениците и Наредба № 9/26.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата. 

Закуските да се приготвят в деня  на консумация по предварително съгласувано 
седмично меню. 

Чл. 11 Изпълнителят се задължава да влага при приготвянето на закуските продукти, 
отговарящи на БДС за качество, както и да спазва съответните санитарно-хигиенни норми при 
приготвянето и транспортирането на същата. 

Чл. 12 Изпълнителят се задължава при поискване от Възложителя или от упълномощен 
от него представител да представи документи, доказващи произхода на суровините, вложени в 
приготвената храна, както и декларация кога е дезинфекцирано транспортното средство, с 
което се доставят хранителните стоки.  

Чл. 13 Изпълнителят има право да получава договорените възнаграждения в 
уговорените срокове. 
 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.14 Настоящият договор се сключва със срок от  .................... г. до 31.05.2015 г. 
 
VІ. ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
Чл. 15 Доставката се осъществява всеки учебен ден, според смените на училището 

както следва: при първа смяна – в интервала 9:00-9:30 часа; при втора смяна  - в интервала 
15:00-15:30 часа. За учениците със СОП и  I клас закуската се доставя винаги в интервала от 
9:00-9:30 часа. Заявка за доставката се подава до 15:30 часа на предходния ден от 
упълномощено от възложителя лице. 

Чл. 16 Мястото на изпълнение на договора е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ІІІ ОУ „Д-р 
Петър Берон” Монтана). 
 

VIІ. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
 Чл.17 При наличие на съмнение за качеството на приготвената храна Възложителят и 

Изпълнителят или упълномощени техни представители се задължават да съставят незабавно 
протокол за констатираното нарушение. 

Чл. 18 При предписание от контролните органи, касаещо приготвянето и доставката на 
храната, Изпълнителят гарантира, че ще изпълни предписанието. 

Чл. 19 При наложени санкции от контролните органи, касаещи приготвянето и 
доставката на храната до обекта на Възложителя, Изпълнителят гарантира, че същите ще 
бъдат за негова сметка. 
 

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.20 Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на срока; 
2. По взаимно съгласие; 
3. С писмено уведомление от изправната страна, при неизпълнение на 

задълженията по договора; 
4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на договора, които водят 

до отпадане на неговото основание. 



 
 

ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 21 Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката, предмет на 

настоящия договор преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на 
подписване на приемо-предавателния протокол по чл . 5 

Чл.22 Споровете между страните се уреждат чрез преговори, а ако 
 не се постигне съгласие – по съдебен ред. 

Чл.23 За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 

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

страните. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                           /М. Калеева/                                                        
 
 
 

 


