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ОБРАЗЕЦ № 4.1. – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ДОГОВОР 

№ ............ /......................год. 

 

Днес, ……………….....г., в гр. София, между: 

 

Община Ботевград, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, п.к. 2140, пл. 

„Освобождение” № 13, БУЛСТАТ 000776089, представлявана от Иван Александров 

Гавалюгов – Кмет на Община Ботевград, и Ирина Лазарова Григорова – Директор на 

Дирекция „Счетоводна дейност и бюджет”, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

 

И  

 

„…………………………….” ……., със седалище и адрес на управление: гр. ……………, ул. 

„……………………….” …….., ЕИК ………………., представлявано от 

…………………………, в качеството му на Управител/Изпълнителен директор, наричано за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“; 

 

на основание чл. чл. 112, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП и [посочват се 

наименование, номер и дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 

„Приготвяне и доставяне на храна” по Обособена позиция № 1: „Приготвяне и 

доставяне на храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания 

(ДЦДМУ) по проект BG05M9OP001-2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и 

предоставяне на социални услуги на уязвими лица”, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския 

съюз, 

  

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 

възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: приготвяне и доставяне на 

храна за нуждите на Дневен център за деца и младежи с увреждания, наричани за краткост 

„Услугите“. 
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Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата 

спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява 

поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, 

съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3 и 4 към този Договор („Приложенията“) и 

представляващи неразделна част от него. 

 

[Чл. [3]. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но  най-късно преди 

започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 

данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от 

настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)]  

 

СРОК  НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от 

Страните и е със срок на действие до 31.12.2018 г. 

 

Чл. 5. Храната, заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се доставя както следва: 

(1) закуска: 08:00 до 08:25 ч. 

(2) обяд: от 12:00 до 12:25 ч.  

(3) следобедна закуска: от 15:30 до 15:55 ч. 

 

Чл. 6. (1) Мястото на изпълнение на Договора е Дневен център за деца и младежи с 

увреждания, гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“ №14. 

(2) Доставката на храната до мястото на доставка се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за 

доставка на съответния вид храна, предмет на доставка. 

 

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.  

 

Чл. 7. (1) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, като 

максималната стойност на договора не може да надвишава ……… (…………………………) 

(посочва се цената без ДДС, с цифри и словом) лева без ДДС  и ……… (…………) (посочва се 

цената с ДДС, с цифри и словом) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността 

на Договора“). 

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 

Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и транспорт, 

като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна  за времето на изпълнение на Договора и не 

подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 

разпоредбите на ЗОП.   

  

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва: 

чрез периодични плащания всеки месец въз основа на приемно-предавателните протоколи за 

приемане на услугите за предходния месец – в срок до 30 (тридесет) дни, считано от приемане 

изпълнението на Услугите за съответния период. 

 

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи: 

1. приемно-предавателни протокол за приемане на Услугите за съответния период, подписани 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел 

„ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” от Договора; и 

2. фактура за дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 

(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията 

по ал. 1. 

 

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: […………………………….] 

BIC: […………………………….] 

IBAN: […………………………….]. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 

промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 

извършени. 

 

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Гаранция за изпълнение 

 

Чл. 11. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а 

именно ……… (…………………………) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.  

 

Чл. 12. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 

привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в 

срок до 5 (пет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 
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(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора; и/или 

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, 

при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора. 

 

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

Банка: Първа инвестиционна банка, клон Враца, офис Ботевград, 

IBAN: BG58 FINV 91503304348314 

BIC: FINVBGSF 

 

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана 

с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 

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. 

 

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) 

дни след прекратяването на Договора. 

(2) 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, при наличието на основание за това, са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) 

дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в 

пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

каквато и да е сума по нея. 
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(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;  

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

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено 

от него лице. 

 (3) Гаранцията или съответната част от нея 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 гаранциите. 

  

Чл. 17. 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, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в 

следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 5 (пет) дни 

след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията 

за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси 

обезщетение в по-голям размер. 

 

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът 

продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни 

Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция 

или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на 

Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11 от Договора. 

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно. 
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 22. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 

Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 

приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:  

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 10 от договора; 

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора; 

 

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приготвя и доставя храната, предмет на настоящия Договор, отговарящи на изискванията 

на Договора, както и на условията на Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 

Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита 

интересите на Възложителя; 

3. да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя. При невъзможност за доставяне 

на определени продукти или количества по получената заявка, незабавно писмено да уведоми 

Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (повече от 3 пъти 

в рамките на 1 (един) месец) да изпълни направена заявка, Възложителят има право да 

прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за 

изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция; 

4. да извършва транспортирането на храната за своя сметка и с транспортно/и средство/а, 

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; 

5. да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от Възложителя рекламации 

по реда на настоящия Договор; 

6. да подпише лично или чрез надлежно упълномощени представители протокола/документа 

за доставка и/или констативните протоколи, както и другите документи, съпътстващи 

доставката и/или предвидени в настоящия Договор. 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. Констатации относно Несъответствието/съответствието на 

доставената храна с Техническото предложение (Приложение № 2 към Договора), с 

Техническата спецификация (Приложение № 1 към Договора) или с изискванията за 

безопасността на доставената храна се вписват в протокола; 
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7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на 

Услугите, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за съответствието на доставяната храна с изискванията 

на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор и е длъжен да 

обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от несъответстваща храна; 

9. [ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ........ дни от сключване на настоящия 

Договор. В срок до [[…] (словом)] дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако 

е приложимо)] 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да 

получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва 

проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи 

на изпълнението; 

3. на рекламация на доставената по Договора храна, при условията посочени в настоящия 

Договор; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ замяната на несъответстваща с изискванията на Договора 

храна, или съответно намаляване на цената по реда и в сроковете, определени в чл. 30, ал. 7 от 

този Договор; 

5. да откаже приемането на храната, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на 

Договора и Техническата спецификация, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите 

задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло 

договорената цена; 

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

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители; 

7. да осъществява контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на поръчката; 

8. Възложителят си запазва правото да поръчва различни по вид и брой дневни менюта, както 

и в изключителни случаи да увеличава или намалява количеството на готовата храна. 

Възложителят има право да изисква в рамките на договорената цена за 1 храноден промени в 

състава, калоричността и вида на храна. 

 

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в 

този Договор; 

2. приеме услугите, предмет на договора, ако отговарят на договорените изисквания; 

3. да осигури свои представители, които да приемат доставките в договореното време; 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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4. 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; 

5. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или 

ограничения съгласно приложимото право; 

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това; 

7. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите 

на чл. 16 от Договора. 

 

Специални права и задължения на Страните 

Чл. 27. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно 

сключения договор и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на 

принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в 

съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. 

(3) Управляващият орган не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или 

имуществото на Бенефициента по време на изпълнение на договора или като последица от 

него. Управляващият орган не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън 

предвидените по договора, свързани с подобни вреди. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поемат цялата отговорност към трети лица, в това 

число и отговорност за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на 

изпълнение на договора или като последица от него. Управляващият орган не носи 

отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни 

изисквания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, техните служители или лица, 

подчинени на техните служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприемат каквито и да са дейности, които 

могат да го поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 

966/2012 г. и относимото национално законодателство. При наличие на такъв риск 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприемат всички необходими мерки за избягване 

на конфликт на интереси, и уведомяват незабавно Управляващия орган относно 

обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на 

интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по 

договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със семейството, 

емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически 

интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно чл. 57 от 

Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EO, 

Евратом) №1605/2002 на Съвета. 

(6) При спазване на разпоредбата на членове 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69 и 3.70 от 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 
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2014-2020 № BG05M9OP001-2.005-0035-C01 Управляващият орган, 

Сертифициращият орган и БЕНЕФИЦИЕНТЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да 

запазят поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или 

други материали за период от 10 бюджетни години. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са длъжни да направи всичко необходимо за 

разгласяване на факта, че договорът се финансира или съфинансира от Европейския социален 

фонд. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за 

информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета и Единния наръчник на Бенефициента за прилагане на 

правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. Когато безвъзмездната финансова 

помощ попада в обхвата на Инициативата за младежка заетост, описана в глава Глава IV на 

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета, Бенефициентът прилага 

мерките за информиране и комуникация по чл. 20 от Регламента. 

 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 

Чл. 28. Приготвяната и доставяната храна следва да отговаря на изискванията на: 

(i) Закона за храните, 

(ii) Закона за здравето, 

(iii) Наредба №9/21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен 

регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, 

(iv) Наредба № 1/26.01.2016 за хигиената на храните, издадена на основание чл.17, ал. 2 от 

Закона за храните, 

(v) Наредба №23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението, 

(vi) Наредба № 16/ 28.05.2010г., изм.ДВ бр. 71 от 13.09.2011г. за изискванията за качество и 

контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадена от МЗХ., 

(vii) Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; 

(viii) Регламент (ЕО) № 1169/2011. 

 

Чл. 29. (1) Приготвената храна: 

(i) следва да бъде придружавана при всяка доставка от декларация за съответствие, 

етикетирана и обозначена, съгласно Регламент (ЕС) №1169/2011; 

(ii) следва да бъде приготвяна при спазване грамажа на хранодните, вкусовите качества, 

добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, 

както и разнообразие на видовете ястия съобразено с индивидуалния хранителен режим 

и диета на потребителите. 

(iii) следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за 

рационално и диетично хранене; 

(2) Съдовете или опаковката на ястията трябва да са подходящи за храните и трябва да ги 

предпазват от дехидратиране, да отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредба №2 

от 23 януари 2008г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с 

храни  (Обн., ДВ, бр. 13 от 08.02.2008г.,) Наредба №3 от 04.06.2007г. за специфичните 
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изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени 

за контакт с храни 

 

Чл. 30 (1) Видовете храна се определят в седмично меню, изготвено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

представено за одобрение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно до предпоследния работен ден на 

предходната седмица. 

(2) Количествата храна за всяко хранене се определят в заявка, подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

чрез социален работник от ДЦДМУ до 16:30 ч. на предходния ден.  При необходимост до 

08:00 ч. на същия ден ДЦДМУ може да прави промени в заявените бройки менюта, в случай 

че установи в деня на доставка, че потребителите ще бъдат различен брой. 

(3) Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен път/факс/електронна 

поща/на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде изготвена по установен от страните 

образец, като съдържа описание на количествата по всяко едно меню и за всеки вид хранене.  

(4) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемно- 

предавателен протокол, удостоверяващ приемането от Страните или техни упълномощени 

представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията на настоящия 

Договор и съответствието на храната с Техническото и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и с направената 

заявка. 

(5) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставената храна 

съобразно ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да подпише документа, 

удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В 

тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните 

недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в ал. 6 по-долу („Несъответствия“) и 

се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия 

Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен документ, 

удостоверяващ приемането на стоката. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

(i) несъответствие на доставената храна със заявеното/договореното количество и/или със 

заявения/договорен вид; 

(ii) несъответствието на доставената храна с Техническото предложение (Приложение № 2 

към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

(Приложение № 1 към настоящия Договор); 

(iii) несъответствие на срока на годност на храната с изискванията на настоящия Договор; 

(iv) несъответствие на доставената храна с изискванията за безопасност; 

(v) нарушена цялост на съдовете или опаковката на доставяната храна; 

(7) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно ал. 6 на доставката с Техническото 

предложение (Приложение № 2 към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № 

1 към Договора) или с изискванията за безопасността на доставената храна се отбелязват в 

констативния протокол по ал. 5  в срок до 30 минути след доставката. Рекламации за скрити 

Несъответствия се правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми 

писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва 

номерът на Договора, документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният 
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номер на храната, точното количество на получената храна, основанието за 

рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпращат в писмен вид по 

електронна поща или факс. 

(8) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 6 

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 Страните 

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

че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставената храна, 

разходите за изпитването, както и стойността на храната при погиването й, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай че храната съответства на договорените и нормативно 

установените изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на 

действително извършваните разходи по анализите и доставката на храната, както и стойността 

на продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на 

рекламация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните 

режими и условия, посочени на етикета. 

(9) При Несъответствия на доставената храна с изискванията на Договора, констатирани по 

реда на предходните алинеи: 

(i) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя несъответстващата храна с нова, съответно допълва доставката в 

срок от ____ (_____) минути от подписване на съответния протокол от Страните или от 

издаване на протокола от анализа на оторизирания орган; или 

(ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващата храна, ако не 

води до съществени изменения на договора. 

(10) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по ал. 5, Възложителят 

дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същите са 

констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, съответно при 

установяване, че храната съответства на договорените и нормативно установени изисквания 

по реда на ал. 8 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на храната без 

Несъответствия и при другите условия на настоящия Договор.  

(11) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи 

заявените, като същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка. В хипотезата на ал. 9, 

точка (ii), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване цената на несъответстващата храна срещу 

цената на храната, предмет на следващата доставка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(12) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 

 

Чл. 31 Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на храната, предмет на 

договора преминават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на приемането им, 

вписана в документа, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол 

за доставка).  
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САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 32 (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула 

цяло и пет на сто) от стойността на храната, чиято доставка е забавена, или по отношение на 

които не са отстранени констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки 

просрочен час, но не повече от 5 % (пет на сто) от цената на съответната забавена доставка. 

(2) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по 

Договора, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет 

на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % (пет на сто) от размера 

на забавеното плащане. 

(3) При забава на доставка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да 

отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 3 (три) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен 

срок за изпълнение. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка равна на 5 % 

(пет на сто) от разликата между стойността на Договора по чл. 7, ал. 1 и цената на 

извършените доставки в изпълнение на Договора. 

(4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 1 (един) месец чиято основателност 

е установена по предвидения в Договора ред, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати 

Договора едностранно, както и на неустойка равна на 5 % (пет на сто) от разликата между 

прогнозната стойност на Договора по чл. 7, ал. 1 и цената на извършените доставки в 

изпълнение на Договора. 

(5) При прекратяване на настоящия Договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на някое от основанията по 

чл. 33, ал. 2 точки (i) или (ii), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка в размер на 

сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по 

предоставените гаранции. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи 

по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

(7) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната 

банковата сметка, посочена в чл. 13. В случай че банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е 

заверена със сумата на неустойката в срок от 5 (пет) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответната сума от 

гаранцията за изпълнение. 

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 33 (1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

(ii) с изтичане на уговорения срок; 

(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 
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не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с 

писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 (десет) дни; 

(2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на 1 (един) месец забавяне на доставка 

на храна; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на доставки, 

констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на доставка; и/или (г) 

доставки на храна с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани по реда 

на Договора;  

(ii) 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.  

(4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Възложителя дейности 

по изпълнение на Договора. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 34. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 

Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според 

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 

Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

 

Спазване на приложими норми  

Чл. 35. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 
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Публични изявления 

Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 

Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното 

писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или 

забавено. 

 

Авторски права 

Чл. 37. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 

Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали 

на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху 

изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат 

обект на авторско право.  

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата 

функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито 

права са нарушени. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до […] (словом)] дни от узнаването им. В случай, че 

трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и 

понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 

пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на 

трети лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

Чл. 38. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

 

Непреодолима сила 
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Чл. 39. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.  

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила 

ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и 

възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с 

Договора задължения. 

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия 

и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено 

другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се 

прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и 

естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и 

невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 

Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част 

от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:  

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила; 

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или 

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 

изпълнение на Договора. 

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.] 

 

Нищожност на отделни клаузи 

Чл. 40. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 

това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се заместват от 

повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Уведомления 

Чл. 41. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, 

електронна поща. 

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: ………………………………………….  

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 
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Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

(3) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и 

други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок 

до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 

чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Приложимо право 

Чл. 42. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

Чл. 43. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение 

или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез 

преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния 

български съд. 

 

Екземпляри 

Чл. 44. Този Договор се състои от [… (…)] страници и е изготвен и подписан в три 

еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Приложения: 

Чл. 45. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

BG05M9OP001-2.005-0035-C01– „Подобряване достъпа до заетост  

и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект на Община Ботевград във връзка с процедура BG05M9OP001-2.005 Активно 
включване, по проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА УЯЗВИМИ ЛИЦА“ по 
Приоритетни оси „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ и „Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  
 

 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;  

Приложение № 5 – Гаранция за изпълнение. 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

 

 

ЗАМ.-КМЕТ:   ………………                                                                       

/Борис Борисов/                                          

/упълн. по Заповед №ОА-1/03.01.2017г. /                            

      

Директор на дирекция СД и Б:………….. 

/Ирина Григорова/ 

 

Юрисконсулт:…………. 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 

 

………………………. 

 

 


