
ДОГОВОР 

№ 10 / 01.03.2018 г. 

Днес, 01.03. 2018 г. в гр. София, между: 

ДГ № 103 „Патиланско царство“, представлявана от ................................   ............. – директор, 

с адрес гр. София, ж.к. „Стефан Караджа”, ул. "Гинци" № 16, п.к. 1510 наричана по-долу 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

„БЕТИ - М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр................... , бул. ”.................. 

” .................., ЕИК .................., представлявано от .......................................... . . ................., в 

качеството му на управител наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на 

основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение № 01/30.01.2018г. на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Ежедневна доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на 

детска градина № 103 „Патиланско царство“: 

 Обособена позиция № 7: „ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ“, 

се сключи този договор при следните условия: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да извършва периодична доставка на плодове и зеленчуци, наричани по-долу 

в този договор хранителни продукти, подробно описани по търговска марка, производител, 

разфасовки, количества, пълни технически/вкусови/ производствени характеристики, 

съдържание и други съществени характеристики и цени в Предложението за изпълнение на 

поръчката (Приложение № 2) и Ценовото предложение (Приложение № 3) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и съгласно изискванията от Техническата спецификация (Приложение № 

1) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделни части от настоящия договор.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни.  

(2) Срокът на изпълнение на настоящия договор е 12 месеца, считано от датата на

подписване на договора или до изчерпване на цената на договора по чл. 4, ал. 1 в зависимост 

от това кое от двете обстоятелства настъпи първо. 

Чл. 3. Място на изпълнение на доставките - гр. София, 1510, кв. „Хаджи Димитър“, 

ул. „Гинци” № 16, детска градина № 103 „Патиланско царство“. 

ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 4. (1) Максимално допустимата стойност на договора е 20 000 лв. (двадесет 

хиляди лева) без ДДС или 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) с ДДС.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не поръча и достави цялото прогнозно

количество хранителни продукти, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1 

към настоящия договор) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и респективно да не закупи хранителни 

продукти за пълния размер на максимално допустимата стойност на договора по ал. 1, в 

зависимост от своите потребности. 

(3) В рамките на максимално допустимата стойност на договора по ал. 1,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ периодично, по конкретни заявки закупува необходимите му хранителни 

продукти. 

(2) Цената на всяка доставка, по конкретна заявка, се формира като сума от общите

цени на видовете хранителни продукти (формирани като произведение на единичните цени на 

продуктите по заявените количества), заявени за доставка. 

(3) В цената на подлежащите на доставка хранителни продукти, по всяка конкретна

заявка, са включени стойността на доставените продукти и стойността на всички дейности, 

съпътстващи доставката, като: транспорт, товаро-разтоварни дейности, складови разходи и др. 

Чл. 5. (1) Единичните цени на заявените за доставка хранителни продукти се 

формират, както следва: 

1. На хранителните продукти, включени в бюлетина за усреднените цени на едро за

региона на град София на Системата за агропазарна информация („САПИ" ЕООД) 

Единичните цени на тези хранителни продукти се формират на база единичните цени 

на хранителни продукти, съгласно актуалния, в момента на заявката, бюлетин за усреднените 

цени на едро за региона на град София на Системата за агропазарна информация („САПИ" 

ЕООД), намалени/увеличени с отстъпка/надбавка в размер на 15% (словом: петнадесет 

процента) процента, съгласно Ценовото предложение (Приложение № 3) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.  

2. На хранителните продукти, които не са включени в бюлетина за усреднените цени

на едро за региона на град София на Системата за агропазарна информация („САПИ" ЕООД) 

Единичните цени на тези хранителни продукти са съгласно Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор). 

(2) Търговската отстъпка/надбавка по ал. 1, т. 1 остава постоянна за целия срок на

настоящия договор, независимо от промяната на цените на хранителните стоки. 

(3) Единичните цени на хранителните продукти по ал. 1, т. 2 остават непроменени за

целия срок на изпълнение на настоящия договор. 

(4) В единичните цени на хранителните продукти, формирани по реда на ал. 1. се

включва стойността на всички дейности, съпътстващи доставката, като: транспорт, товаро-

разтоварни дейности, складови разходи и др. 



(5) Единичните цени на хранителните продукти по ал. 1, т. 1 се актуализират в

съответствие с изменението на единичните цени на тези продукти, съгласно бюлетина за 

усреднените цени на едро за региона на град София на „САПИ“ ЕООД. Единичните цени на 

хранителните продукти по ал. 1, т. 1, за целите на изпълнение на настоящия договор, се 

актуализират при промяна (намаляване или увеличаване) на усреднените цени на едро на тези 

продукти, съгласно бюлетина на „САПИ“ ЕООД за региона на град София, с 10% (десет 

процента), спрямо цените по които се извършват доставките до момента на изменението им. 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представя за своя сметка актуални бюлетини

на „САПИ“ ЕООД за усреднените цени на едро за региона на град София за всеки хранителен 

продукт, чиято усреднена цена на едро за региона на град София се е изменила (увеличила или 

намалила) с 10 % (десет процента) спрямо тази, на базата на която се е формирала единичната 

му цена до момента на достигане на прага на изменение от 10%. Бюлетините следва да са с 

дата на издаване, датата на която съответната цена е достигнала/преминала прага на 

изменение от 10%. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на всяка конкретна доставка по 

договора в български лева, по банков път, с платежно нареждане по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дни, след представянето на следните документи: 

1. надлежно оформена фактура оригинал;

2. приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на доставката,

подписан от упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

БАНКА: Юробанк България АД  

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: 

Титуляр на сметка: 

(3) В случай на промяна в банковата сметка по ал. 2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият

уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на 

промяната. В случай, че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, плащането по посочената по-горе 

сметка се счита за валидно извършено. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец и да

упражнява всичките си права с оглед защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. по конкретни заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да достави хранителните продукти,

подробно описани по търговска марка, производител, разфасовки, количества, пълни 

технически/вкусови/производствени характеристики, съдържание и други съществени 

характеристики и цени в Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 2) и 



Ценовото предложение (Приложение № 3) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделни части от 

настоящия договор, в сроковете по чл. 9, ал. 4 и ал. 7 от настоящия договор;  

3. да достави по реда на чл. 9 от настоящия договор, изцяло за своя сметка,

хранителните продукти по търговска марка, производител, разфасовки и количества, 

определени в конкретната заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до мястото на изпълнение на договора 

и да подпише двустранен приемо-предавателен протокол за всяка извършена доставка;  

4. при поискване, да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на

настоящия договор; 

5. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му

подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването
1
;

6. да замени за собствена сметка рекламираните (негодните) хранителни стоки в

срока по чл. 10, ал. 6 и чл. 12, ал. 3 договора. 

7. в 15-дневен срок да предостави искането на подизпълнителя, отправено до

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и своето становище по него, когато възнаграждението за частта от 

поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

8. да определи длъжностно лице за свой представител, което да отговаря за пълното

и точно изпълнение на договора. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за съответствието на доставените

хранителни продукти с изискванията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение № 1 към договора) и всички останали изисквания по настоящия договор и е 

длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или трети лица от 

несъответстващи хранителни продукти. 

10. да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации по реда на настоящия договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на

конкретните доставки, предмет на настоящия договор; 

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на конкретните доставки, когато

същите отговарят напълно на подадените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявки; 

3. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължимата цена за всяка извършена доставка. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1
Изискването се прилага в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предвидил използването на подизпълнители. 



1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на

договора; 

2. да заявява доставката на хранителните продукти по търговска марка,

производител и разфасовка, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката 

(Приложение № 2) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор; 

3. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявеното количество хранителни продукти при

пълно, точно и навременно изпълнение на конкретната доставка и подпише двустранен 

приемо-предавателен протокол;  

4. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата цена на всяка извършена доставка по

реда и условията на раздел III от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни конкретните доставки качествено, в

срок и без отклонения; 

2. да осъществява контрол по изпълнението на договорните задължения от страна

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. да откаже приемането на конкретна доставка, в случай че същата не съответства

на подадената заявка и/или доставените хранителни продукти по нея не отговарят на 

договореното качество;  

4. да прави рекламации по договора за количествени и качествени несъответствия,

по условията на раздел VI от договора; 

5. да усвои пълно или частично гаранцията за изпълнение на договора,

пропорционално при пълно или частично неизпълнение на задълженията по него от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

6. в изключителни случаи, при настъпили непредвидени обстоятелства и

необходимост (въведени нови нормативни норми за хранене на децата в детските градини, 

ветеринарни или хигиенни забрани за определени хранителни продукти, влошено качество на 

предлаганите хранителни продукти от производителя, спрян внос или производство и др.) за 

отделни хранителни продукти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

- да ги спре от доставка;

- да бъдат поръчани в количества, превишаващи прогнозното им количество, съгласно

Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към договора), за сметка 

на други хранителни продукти от предмета на настоящия договор, но в рамките на 

максимално допустимата стойност на договора по чл. 4, ал. 1; 

- да замени търговската марка и производителя на хранителните продукти, с

хранителни продукти от друг производител с друга търговска марка, на същата единична цена 

и напълно съответстващи на изискванията за този/тези продукти, съгласно Техническа 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към договора) и приложимата 



нормативна уредба. Съответствието се доказва чрез представяне на необходимите документи 

за качество и произход. 

 

VІ. РЕД ЗА ДОСТАВКА. КАЧЕСТВО. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице изпраща до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретна заявка за доставка на необходимите видове и количества 

хранителни продукти, предмет на настоящия договор. 

(2) Конкретните заявки включват: 

1. видове хранителни продукти, включени в предмета на договора за изпълнение на 

обществената поръчка; 

2. търговската марка и производителя на видовете хранителни продукти, съгласно 

посочените в Предложението за изпълнение на поръчката (Приложение № 2) на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор;  

3. количествата на продуктите от отделните видове; 

4. дните през седмицата, в които продуктите следва да бъдат доставени; 

5. дата на заявката; 

6. упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и телефон за контакт; 

7. име, фамилия и подпис на лицето, което е направило заявката.  

(3) Конкретните заявки се изготвят за период от една седмица. конкретните заявки 

за доставка на хранителните продукти се изготвят в писмена форма и се изпращат по пощата, 

факс или по електронна поща до 11,00 часа на последния работен ден от седмицата, 

предхождаща седмицата на доставка. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките на хранителните продукти по 

отделните конкретни заявки за своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на 

всички изисквания (нормативни, санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания 

за съхранение и други) за превоз на хранителни продукти от съответния вид, за които има 

издадено съответното удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е 

приложимо), в периода от 7,30 часа до 8,30 часа в дните от седмицата, посочени в конкретната 

заявка. 

(5) При възникнала необходимост от промяна в конкретна заявка за доставка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 11,00 часа на деня, предхождащ деня за доставка да извърши 

промяна на заявени количества и/или видове хранителни продукти. 

(6) В изключителни случаи (не извършени доставки по отделен/и договор/и, 

влошено качество на хранителните продукти съхранявани в складовете, следствие настъпили 

непредвидени обстоятелства и др.), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява експресна доставка на 

хранителни продукти. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставките по ал. 6 в рамките до 2 (два) часа, 

считано от момента на получаването им. 



(8) Доставяните хранителни продукти
2
 

1. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг 

документ, съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им, 

партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите нормативни 

изисквания за съответния вид продукти; 

2. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ 

съдържанието и количеството на съставките, съдържащи се в тях. 

3. следва да имат добър търговски вид; 

4. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на 

съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не 

по-малко от 75% (седемдесет процента) от общия срок на годност, обявен от производителя. 

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема всяка конкретна заявка по договора, само 

ако същата отговарят на:  

1. видовете и количествата, посочени в конкретната заявка; 

2. търговската марка, производителя и разфасовката, посочени в Предложението за 

изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), неразделна част от 

настоящия договор; 

3. изискванията за качество, съгласно настоящия договор и техническата 

спецификация на възложителя; 

4. придружени са с всички търговски или други документи, съдържащи 

изчерпателно изброяване на стоките по артикули, количествата им, партиден номер за всяка от 

тях (когато е приложимо), както и други данни, съгласно приложимите нормативни 

изисквания за съответния вид продукт; 

5. всеки доставен продукт е в срок на годност към датата на доставката и притежава 

остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 70% от общия срок на 

годност, обявен от производителя. 

(2) За приемането на конкретната доставка се съставя двустранен приемо-

предавателен протокол, в два екземпляра, по един за двете страни, подписан от упълномощени 

представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащ: 

1. видовете и количествата хранителни продукти (с посочване на търговската марка, 

производителя и разфасовките); 

2. съответствието им с изискванията за качество, съгласно техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. придружаващите търговски или други документи;  

4. срок на годност и остатъчния срок на годност на всеки от доставените хранителни 

продукти, към датата на доставката;  

5. дата на съставяне на протокола; 
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 Прилагат се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета на 

доставка 



6. подписи на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на хранителните 

продукти, предмет на доставка преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

датата на приемането им, вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката 

(приемо-предавателния протокол). 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема и връща конкретната доставка, която не 

съответства на изискванията на ал. 1. В тези случаи. В този случай страните подписват 

констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, липси и/или 

несъответствия, съгласно изброените по-долу, но неограничаващи се само до тях: 

1. несъответствие на доставените хранителни продукти със заявеното количество 

и/или със заявения/договорен вид; 

2. несъответствието на доставените хранителни продукти с Предложението за 

изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) и с Техническата 

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1), неразделни части от настоящия 

договор; 

3. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените 

хранителни продукти; 

4. несъответствие на срока на годност на хранителни продукти с изискванията на 

настоящия договор; 

5. несъответствие на доставените хранителни продукти с изискванията за 

безопасност; 

6. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти; 

(5) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице да подпише 

протокол, предвиден в този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 2 (два) часа за своя сметка да 

допълни количествата или замени негодните хранителни продукти. След приемане на тази 

доставка се съставя двустранен приемо-предавателен протокол, в два екземпляра, по един за 

двете страни, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със съдържание по ал. 2. 

Чл. 11. Доставените хранителни продукти, следва да са предназначени за директна 

консумация или преработени за консумация от деца, съгласно приложимата нормативната 

уредба за предлагането и производството на храни, предназначени за употреба от деца. 

Доставяните хранителни продукти, следва да отговарят на изискванията на
3
: 

- Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.; 
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- Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 

г; 

- Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 

22.01.2008 г.; 

- Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 

години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г; 

- Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, 

предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.; 

- Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 

предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 

26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.; 

- Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.; 

- Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 

102 от 12.12.2014 г.; 

- Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.; 

- Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при 

производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за 

търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ. бр.23 от 29.02.2008 г.; 

- Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.; 

- Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 

от 15.11.2002 г.; 

- Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от 

15.11.2002 г.; 

- Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, 

предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.; 

- Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, 

ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,  

- Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., 

- Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, 

ДВ, бр. 89 от 20.09.2002 г., 

- Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на 

храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г., 

- Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г; 



- Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 

7 години в детски заведения,  ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;  

- Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на 

земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.; 

- Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, 

предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.; 

- Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 

декември 2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните; 

- Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти; 

- Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от  14 януари 2011  година относно 

материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

- Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата 

на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции; 

- Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на 

максималното съдържание на някои замърсители в храните; 

- Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно 

селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер; 

- Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година 

за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, 

защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по 

отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои 

допълнителни преходни разпоредби; 

- Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 

2013 година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за специални 

медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за регулиране на 

телесното тегло; 

- Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно 

състава и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост 

към глутен; 

- Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година 

относно стандартите за търговия с маслиново масло; 

- Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за 

установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на 



Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо и продукти 

от говеждо месо; 

- Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 10 

ноември 2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за 

влагане в или върху храни; 

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

2004 година относно хигиената на храните; 

- Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински 

произход; 

- Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 

2004 година относно определянето на специфични правила за организирането на официалния 

контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация; 

- Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни; 

- Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на 

предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 12 месеца 

или по-малко; 

- Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на 

подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно 

стандартите за търговия с яйца; 

- Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните; 

- Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно 

микробиологичните критерии за храните;  

- Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на 

подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по отношение на 

секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци. 

Чл. 12. (1) Доставените хранителни продукти, следва да бъдат в срок на годност към 

датата на съответната доставка и да притежават остатъчен срок на годност за тяхното 

консумиране не по-малко от 75% от общия срок на годност, обявен от производителя. 

(2) При констатирани скрити несъответствия, съгласно чл. 10, ал. 4, както и 

влошаване на качествата на доставените хранителни продукти, намиращи се в срок на годност 

за тяхното консумиране, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ рекламира пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ тези 

продукти. В рекламациите се посочва номерът на договора, документа, с който е удостоверено 

приемането на стоките, партидният номер на продукта (ако е приложимо), точното количество 



на получените хранителни продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени за своя сметка тези продукти, в срок 

до 24 (двадесет и четири) часа, считано от момента на получаване на рекламацията.  

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да рекламира доставени хранителни продукти, 

чиито качества са влошени по негова вина (неправилен начин на съхранение, погиване и/или 

влошаване на качеството на продуктите по вина на негови служители и др.) или продукти с 

изтекъл срок на годност. 

(5) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 2 

контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по 

безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване 

на рекламацията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или най-късно на следващия ден. За обвързващ за 

страните ще се счита протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба.  

(6) В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на 

доставените хранителни продукти, разходите за изпитването, както и стойността на 

хранителни продукти при погиването им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(7) В случай че хранителни продукти съответстват на договорените и нормативно 

установените изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на 

действително извършваните разходи по анализите и доставката на хранителни продукти, както 

и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. 

(8) Независимо от обекта на рекламация ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява 

продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на етикета. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 13. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет на сто) от 

стойността на договора без ДДС по чл. 4, ал. 1 или 1 000,00 (хиляда) лева.  

(2) Гаранцията за изпълнение на договора обезпечава точното изпълнение на 

дейностите съгласно предмета на договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение при подписване на 

договора под формата на парична сума/банкова гаранция/застраховка
4
, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) В случай, че гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се превежда от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова сметка:   

Обслужваща банка: „Общинска банка“ АД;  

IBAN: BG46SOMB91303326308300;  

                                                 
4
Посочва се в зависимост от представяне на гаранцията за изпълнение. Определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ 

участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение. 

 



BIC: SOMBBGSF;  

Титуляр на сметката: Детска градина № 103 „Патиланско царство“. 

(5) Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на банкова 

гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на 

банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

1. Безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задължение по договора. 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, 

включително и гаранционната поддръжка, удължен с 60 (шестдесет) дни, като при 

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(6) Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение под 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) Когато гаранцията за изпълнение се представя под формата на застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 

полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като 

трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. Да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по 

друг договор. 

2. Да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, 

включително и гаранционната поддръжка, удължен с 60 (шестдесет) дни, като при 

необходимост срокът на валидност на застраховката се удължава или се издава нова. 

 (8) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 60 

(шестдесет) дни след приключване на договора, съгласно чл. 2, ал. 2 от настоящия договор, 

ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума 

по нея. 

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е под формата на парична сума – чрез превеждане на сума, по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 6, ал. 2 от договора или друга посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка;  

2. когато е под формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

законния представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 



3. когато е под формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на законния представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) При забава в изпълнението на предмета на договора, независимо от причините 

на забавата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да удължи срока на гаранцията, със срока поискан 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, до неговото решаване по 

споразумение или чрез влязло в сила решение. При решаване на спора по съдебен ред в полза 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се 

удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от 

неговите задължения по договора, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която 

съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.  

(2) Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. 

(3) Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва 

правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер. 

  

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на конкретна доставка от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 2 % от стойността на конкретната 

заявка без ДДС, за всеки ден забава, но не повече от 10% от стойността на конкретната заявка 

без ДДС. 

(2) При частично от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в 

размер на 20% от стойността на частичното неизпълнение без ДДС. 

(3) За частично неизпълнение на задължение по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита забава при изпълнение на конкретна доставка с повече от 5 (пет)  

дни. 

(4) При предсрочно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 

виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер 

на 20% от стойността на договора без ДДС. 

Чл. 17. При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 

0,05 % на ден върху стойността на неплатеното, но не повече от 5 % от стойността на 

дължимата сума без ДДС. 



Чл. 18. Плащането на неустойките, уговорени в този договор, не ограничава 

правото на изправната страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени 

вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право. 

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 19. (1) Този договор се прекратява: 

1. с изтичане на срока по чл. 2, ал. 2 от договора;  

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата страна е длъжна да уведоми другата страна в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на невъзможността и да представи доказателства;  

3. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство, 

по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено; 

(2) Договорът може да бъде прекратен: 

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от страните; 

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при съществено неизпълнение на задължения 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, като страните ще считат за съществено неизпълнение на задължения 

незапочване на работа по изпълнение на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) 

работни дни, считано от срока за извършване на първата конкретна доставка по него или при 

системно (три и повече пъти) неспазване на сроковете за извършване на конкретните 

доставки. 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 

подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, 

съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

в съответствие със ЗОП и настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, 

без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА  

Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 

вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.  

(2) Страна по този договор, която не е в състояние да изпълни задълженията си 

поради непреодолима сила, е длъжна да уведоми писмено другата страна за това не по-късно 

до 3 (три) календарни дни от настъпването на тази непреодолима сила, като посочва точно в 

какво се състои тя и възможните последици от нея за изпълнението на този договор, както и да 



представи доказателства за непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение 

за настъпилите от това вреди.  

(3) Ако уведомената страна приема обстоятелствата за непреодолима сила, 

страните подписват двустранен протокол.  

(4) Изпълнението на задълженията спира, докато трае непреодолимата сила.  

(5) Неизпълнение при условията на предходната алинея не представлява нарушение 

на този договор.  

(6) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава, той не може 

да се позовава на непреодолима сила.  

(7) Непреодолима сила са обективни обстоятелства от извънреден характер, които 

реално възпрепятстват изпълнението и длъжникът при полагане на дължимата грижа не е 

могъл или не е бил длъжен да предвиди или предотврати.  

(8) Ако непреодолимата сила трае толкова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма 

интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.   

 

ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
5
  

Чл. 21. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 

право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е 

избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.  

(2) Делът от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнителите, не може да 

бъде различен от посочения в заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

(4) Плащанията по ал. 3 се осъществяват в български лева, с платежно нареждане 

по банков път, по сметката на подизпълнителя, посочена в договора между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

и подизпълнителя, след представяне на следните документи: 

1. искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което да е видно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

оспорва плащанията или част от тях като недължими; 

3. надлежно оформена фактура; 

4. приемо-предавателен протокол за приемане на дейността, извършена от 

подизпълнителя. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

                                                 
5
   Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

предвидил използването на подизпълнители. 



(6) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия:  

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване;  

2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 

ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(7) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.  

(8) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(9) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.  

(10) Сключването на договор с подизпълнител, който не отговаря на условията на 

чл. 66, ал. 11 от ЗОП или за него не са представени всички документи, които доказват 

изпълнението на условията по чл. 66, ал. 11 от ЗОП е основание за едностранно прекратяване 

на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

Чл. 22. При сключването на договорите с подизпълнителите, посочени в 

заявлението за участие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и 

гаранции, че:  

- приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;  

- действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

- при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите.   

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Чл. 23. (1) Настоящият договор може да бъде изменен единствено в случаите по чл. 

116 от ЗОП. 

(2) Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора ще 

се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.  

Чл. 24. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по 

повод изпълнението на договора или свързани с договора или с неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени 

споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 



компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален 

кодекс.  

Чл. 25. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България.  

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:  

Приложение №1- Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  


