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Основно училище „Иван Вазов" – Силистра 
 

7500 Силистра,  ул."Добрич" 76,  телефон/факс: 086 / 82 40 27, e-mail: ivazov@yahoo.co.uk 

 

                                                                                                                                                                                                                           

Д О Г О В О Р 
 

№ 14 /02.08.2021 г.  

              за доставка на закуска 

 

Днес 02.08.2021 г. в гр. Силистра    между: 

1. О У „ Иван Вазов " , община СИЛИСТРА С АДРЕС: ГР. СИЛИСТРА, УЛ., ДОБРИЧ" №76; 

 Булстат 118030190, 

 представлявано от Росица Паонева Трендафилова  наричано за краткост  

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна 

и 

2. „Сладост” ЕООД., със седалище и адрес на управление  

гр. Силистра, ул. „Пристанищна" №1, БУЛСТАТ 118557196,   банкова сметка  
BG29RZBB91551063531412,  в Райфайзенбанк България ЕАД.  Представлявано        от 
Веселин Атанасов Василев,    наричано    за    краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга, се сключи настоящия договор, с който страните се споразумяха за 
следното: 

I. ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ежедневни доставки 
на закуски за учениците от първи до четвърти клас включително. 

(2) Закуските се доставят в подходяща опаковка 
(3) При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя и закуски за 

диабетно-болни,  след  предварителна заявка от  упълномощеното  от училището лице. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща уговорената цена по начин и ред описани в 

договора. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от 16.09.2021 г. до 31.05.2022 г. за І – ІІІ клас и 15.06.2022 г. за 

ІV клас 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.З. Настоящия договор е сключен  на база броя ученици при 95 дни, като единичната цена на доставения 
продукт е 0.70 лв. с ДДС, съгласно ценова оферта с Вх. № 1669/22.07.2021 г.  Обща стойност на договора  е  
22 750.00 лв.  с вкл. ДДС /двадесет и две хил.  седемстотин и петдесет лв. и 00 ст./ 

Чл.4. В срок до 1-во число на месеца, следващ отчетния ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за извършените доставки. 

Чл.5. Плащането се извършва с платежно нареждане по банков път по сметка 
BG29RZBB91551063531412,  в Райфайзенбанк България ЕАД, най-късно до 10 (десето) число на месеца, 
следващ отчетния. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да извършва ежедневни доставки до 08:30 ч. след предварителна заявка от страна   на 
упълномощено лице  от училището; 
  2.   Да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на дейността; 
3. При всяка доставка да представя необходимите документи, удостоверяващи произхода, 
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качеството и срока на годност на хранителните продукти; 

4. Доставяните закуски да са в подходящи опаковки и да са съобразени с изискванията на РЗИ.  

5. Хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малък от 80% към момента на 
доставката; 

6. Хранителните продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, произход и годност на 
производителя; 

7. Да се спазват изискванията на Наредба № 37 /21.07.2009 г.за здравословно и безопасно хранене 
и Наредба на МЗХ №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните  

         Чл.7.       ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ       има 

възнаграждение в договорените срокове. , 
Чл.8. Разходите по транспорта и риска от пристигане до мястото на предаване на стоките са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща договорената цена съгласно условията на настоящият 
договор. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже доставката ако хранителните продукти не 
отговарят на изискванията на РЗИ и отрасловите нормали, както и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи 
необходимите документи относно произход, качество и срок на годност на стоките; 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.11. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

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

на задълженията по договора; 
3. С едностранно писмено предизвестие от един месец от всяка от 

страните; 
4. При промени в нормативната база, свързани с предмета на 

договора, които водят до отпадане на неговото основание. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.12. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван. 

Чл.13. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и прилагането на настоящия 

договор се решават чрез преговори между страните, а при невъзможност, от компетентния съд. 

За неуредените в този договор въпроси се прилага действащото в страната гражданско 
законодателство. 

Договорът се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:……….…….                   За ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………..… 
               /Росица Трендафилова/                                           /В. Василев/ 

 
 

право       да       получи       договореното 


