
ДОГОВОР 

  

№ 1/ 17.09.2018 г. 

 

за доставка плод 

 

Днес 17.09.2018 г. в гр. Мадан  

се сключи настоящият договор между: 

 

1. ОУ “Никола Вапцаров”- гр. Мадан, ул. “Обединение” 66 

Дан.№ 1214005677,     БУЛСТАТ:000607534 

 представлявано от Яна Стефанова Кичукова – директор и Людмила Илиева Младенова 

- главен счетоводител, наричани по-долу за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и 

2. ЕТ “Росен Хаджийски”, , със седалище и адрес на регистрация общ.  Мадан, с. 

Средногорци 

Булстата 120018665, Банкова сметка BG101ABG74913179085900 банка Асет Банк, клон 

Мадан, представлявано от Росен Хаджийски, в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ  

за следното 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва ежедневна 

доставка на плод за учениците от ІI до ІV клас. 

Чл. 2. Доставките се осъществяват периодично, в количества, съответстващи на 

стойността на доставения продукт. 

 

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 3. Общата стойност на възложената с настоящия договор доставка е 2560 лв. с 

включено ДДС и се формира на база 32 броя ученици, попадащи в обхвата на 

програмата, като единичната цена на доставения продукт  е 0,50 лв. с ДДС. 

Чл.4. В срок до 1 число на месеца, следващ отчетния, изпълнителят предоставя на 

Възложителя фактура за извършените доставки. Към фактурата прилага месечна 

справка за реално извършените доставки, която съдържа броя на учениците по класове 

и общо, броя на учебните дни в месеца и броя на доставените закуски. 

Чл.5. Плащанията се извършват до 10 число на месеца. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща цената на извършеното от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете, начина и условията, посочени в този договор. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва проверки относно реално извършените 

доставки. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да извършва ежедневна доставка на плод за всеки ученик в училището от І до ІV 

клас. 

2. Да въведе отчетни карти за ежедневно отчитане на дейността. 

3. Спазване на  разпоредбите на Наредба №37 на МЗ от 2009 г. 



4. Доставените плодове да отговарят на нормативно определените отраслови 

норми. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава договорените възнаграждения в 

уговорените срокове. 

Чл.10. Разходите по транспорта и опаковката на хранителните стоки са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

V. СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Чл.11. Настоящият договор се сключва за периода от 18.09.2018 г. до 31.05.2019 г. 

включително. 

 

VІ. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.12. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изтичане на срока. 

2. С писмено едномесечно уведомление от изправната страна. 

 

VІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.13. Настоящият договор влиза в сила от 18.09.2018 г.  

Чл.14. За неуредените въпроси по договора се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство. 

 

 

 Настоящият анекс се сключи в 2 еднообразни екземпляра, по един за Изпълнителя и 

Възложителя 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:       ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

________________ 

Директор: _____________      / Росен Хаджийски/ 

               /Яна Кичукова/ 

Гл. счетоводител: _______________   

                               / Людмила Илиева/ 
 


