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Д О Г О В О Р 

 

№ РД.02.11___________ 

 

Днес, ___________.2017 г., в гр. Елена, между: 

 

1. ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион 

Макариополски“ № 24, ЕИК 000133762,  представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев - 

кмет на общината, и Димка Тодорова Петрова - главен счетоводител, наричана по-нататък в 

договора за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и  

2. _____,  с ЕИК / БУЛСТАТ / ЕГН _____, със седалище и адрес на управление: _____,  

представлявано от _____, в качеството му на _____, наричан за краткост в този договор 

“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,  

 

на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни поръчка 

с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на транспортна услуга за доставка на хляб 

и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 

жители на територията на община Елена, съгласно Постановление № 374 от 22 декември 2016 

г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2017 г., по обособена позиция  / 

маршрут:………… 

 

          IІ. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СРОК НА 

ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 2. (1) Доставките се извършват периодично, не по-малко от два пъти седмично. 

 (2) Доставките се извършват в зависимост от работното време на лицето, което приема 

хранителните продукти. 

Чл. 3. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2017 г., считано от датата на 

подписването му. 

Чл. 4. Мястото на изпълнение са маршрутите посочени в чл. 1 от договора. 

 

ІІІ. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цена в размер на …………………… лв./км (нула 

лева ………………………… стотинки на километър) действително извършени и доказани 

транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. по 

посочени в чл. 1 от договора маршрути. 

          (2) Цената по ал. 1 ще бъде изплатена ежемесечно, след постъпване на средствата от 

републиканския бюджет по бюджета на Възложителя (Община Елена) и след представени от 

Изпълнителя в Община Елена - пътни листи, товарителници и обобщени справки-декларации 

по образец - по обособени позиции и населени места и фактури за фактическо изпълнение на 

доставката на хляб и основни хранителни продукти. 
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 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя в счетоводство на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактури, 

отговарящи на Закона за счетоводството и националните счетоводни стандарти, придружени с 

необходимите справки и декларации. 

Чл. 6. Цената на километър по чл. 5, ал. 1 представлява покриване на част от 

транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в 

планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община Елена по 

маршрути посочени в чл. 1 от договора  

Чл. 7. При спазване на изискванията на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

извършените доставки по банков път на следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хляб и основни хранителни продукти 

за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители на територията на община 

Елена по маршрути посочени в чл. 1 от договора не по-малко от два пъти седмично.    

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителните продукти със собствен 

или нает транспорт, който да отговаря на съответните изисквания за превозването им, както и 

да е съобразен с релефа и метеорологичните условия в планинските селища. 

Чл. 10. Доставката на хранителните продукти и предаването им се извършва в работното 

време на приемащия.  

Чл. 11. В случай, че ползва подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията, 

бездействията и работата на същия като за свои действия, бездействия и работа. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен всеки месец да представя на Възложителя всички 

пътни листи, товарителници и обобщени справки-декларации по образец.  

(2) Документите по ал. 1 следва да бъдат заверени от отговорните лица, определени със 

Заповед на кмета на Община Елена, като в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си 

да откаже заплащане. 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да приема и урежда незабавно надлежно 

предявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламации за качество на извършени транспортни услуги - 

доставки. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез определени за това лица, осъществява контрол върху 

изпълнението на дейностите по доставка на хляб и основни хранителни продукти до 

планинските и малките селища. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща уговореното по начин, описан в Раздел 

III. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез лицата по чл. 12, ал. 2 от този договор извършва контрол 

върху изпълнението на настоящия договор, като заверяват първичните документи (пътен 

лист, товарителница) за действително извършените разходи по доставка на хляб и основни 

хранителни продукти за 2017 г. в планинските и малки селища с население до 500 жители. 

Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на непрекъснат контрол върху изпълнението на 

договора, осъществяван от определени за това длъжностни лица. 

 

            VI. РЕКЛАМАЦИИ: 

Чл. 18. (1) Рекламации, отнасящи се до състоянието/качеството на хранителните 
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продукти при доставката, се предявяват в 1 - дневен срок от датата на доставката. При 

установяване на съществени отклонения от качеството на продуктите (разкъсана опаковка, 

разпиляно съдържание, изтекъл срок на годност и др.) се съставя двустранно подписан 

протокол. 

 (2) При доставка на некачествен хранителен продукт ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го заменя с 

качествен за своя сметка. 

Чл. 19. Основание за рекламацията може да бъде и анализно свидетелство на 

специализирана лаборатория. Заключението на лабораторията е задължително за страните. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени за своя сметка рекламираната стока с качествена в 

срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рекламационно писмо. 

 

VIІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ: 

Чл. 20. При забавяне на доставката на хляб и основни хранителни продукти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3 % / три на сто / от стойността на забавената 

доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % / петнадесет на сто / от тази стойност. 

Чл. 21. В случай на неизпълнение на условие от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на нанесените щети, които се установяват от 

комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 22. В случай, че изискването по чл. 2, ал. 1 не бъде изпълнено, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи санкция - трикратен размер на пробега за съответното направление във всеки отделен 

случай. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Чл. 23. Договорът се прекратява при изпълнение на едно от следните условия: 

1. С изтичането на срока на действие. 

2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение; 

3. Необходимо е съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 

бъде изменен; 

4. В случаите по т. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпените вреди 

от прекратяването на договора  

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. Наруши клаузите на настоящия договор. 

2. Не изпълнява възложените доставки в съответствие с изискванията на настоящия 

договор. 

(2) При прекратяване на договора по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 15 % / петнадесет на сто / от стойността на 

неизпълнената част от договора. 

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ наруши клаузите на настоящия договор и се противопостави без причина 

на приемане на доставките. 

 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази поверителността на всички 

поверително предоставени документи, информация или други материали в срок не по–малък 
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от 3 години след реализиране на договора. 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и систематизирано деловодство, 

счетоводство и отчетност във връзка с изпълнение на доставката.  

Чл. 28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на оторизираните национални и 

контролни органи в срок цялата необходима информация, отнасяща се до изпълнението на 

настоящия Договор и да им оказва необходимото съдействие при извършването на одити, 

проверки и/или разследвания.  

Чл. 29. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор ще 

се решават от страните по споразумение, а ако това се окаже невъзможно – по съдебен ред, 

пред компетентния съд. 

Чл. 30. За всички неуредени въпроси в договора се прилага действащата нормативна 

уредба. 

Чл. 31. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

противоречаща на приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза 

или договора като цяло. 

Чл. 32. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат наименованието и номера на 

договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. 

Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на подписване, 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,       ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

ОБЩИНА ЕЛЕНА:                          

 

____________________         ____________________ 

инж. Дилян Млъзев             

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА               

 

 

____________________ 

Димка Петрова 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  

 

   

Съгласувано с юрист: 

  


