
Образец № 1 

 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 
 

 

 

 

1. Наименование на участника............................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

2. Адрес...................................................................................................................................... 

 (пощенски код, град, община,  квартал, улица  №, бл., ап.) 

..................................................................................................................................................... 

телефон:...................................................... мобилен телефон:................................................ 

факс:  ......................................................... E-mail:.................................................................... 

 

3. Данни за представляващия (пълномощника)...................................................................... 

 (трите имена) 

...................................................................................................................................................... 

лична карта № ............................, издадена на .............................от ....................................... 

 

4. Фирмени данни:  

 

ЕИК  ........................................................................................................................................... 

Идентификациотен № п о  Д Д С .......................................................................................... 

 

5. Обслужваща банка  

име:.............................................................................................................................................. 

IBAN сметка:.............................................................................................................................. 

BIC код: ...................................................................................................................................... 

Титуляр на сметката: ................................................................................................................. 

 

 

 

Дата: ....................                                                         Участник: ……........... 

                        (подпис и печат) 

 

                          

 



                                                                                                                                    Образец № 2 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) 

 

 

 

Долуподписаният ……………………………………………………....... ЕГН.……...…....... 

в качеството си на ………………………….. ……………………………………………….. 

на участника ............................................................................................................................. 

 

Декларирам, че: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс. 

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление 

съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран. 

( невярното се зачертава) 

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

           Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл.313 от НК. 

. 

 

 

Дата: ……………..     ДЕКЛАРАТОР: ............................. 

 

 

*Забележка: Декларацията се попълва от лицата, които представляват участника. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Образец № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) 

 

Долуподписаният ……………………………………………………....... 

ЕГН.……...………….. 

в качеството си на ……………………………….  

на участника ................................................................................................................................... 

 

Декларирам, че: 

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен*, или 

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен*; 

                             ( невярното се зачертава) 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП 

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно 

съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят 

участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, 

технически способности и квалификация, когато е приложимо). 

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, 

свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, 

(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 

способности и квалификация, когато е приложимо) 

 

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при 

представяне на неверни данни.  

 

Дата: ……………..     ДЕКЛАРАТОР: ............................. 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да  

представлява Участника, когато участникът се представлява от повече от едно лице.                                                                                                      

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/


                                                                                                                                     Образец № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

за обществена поръчка с предмет „Доставка  на  хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово” 

 

 

 

Долуподписаният  ..….....……………………............................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 

представляващ .............................................................................................................................. 

(наименование на фирмата-участник) 

ЕИК …...........................................................................................................................................,  

 

адрес на управление: .................................................................................................................., 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 в качеството ми на ...................................................................................................................... 

(длъжност) 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Приемам условията в проекта на договор за доставка на хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово, при описаните начини на плащане и изисквания за 

изпълнение. 

 

 

 

 

 

 
Дата: ......................                             ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 

                                                                                                        (подпис и печат)  

 

 

 

 

 



                                                                                                                           Образец № 5 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
                        за срок на валидност на офертата 

за обществена поръчка с предмет „Доставка  на  хранителни  продукти 

за нуждите на община Якимово” 

 

 

Долуподписаният  ..….....……………………............................................................................. 

(име, презиме, фамилия) 

представляващ .............................................................................................................................. 

(наименование на фирмата-участник) 

ЕИК …...........................................................................................................................................,  

 

адрес на управление: .................................................................................................................., 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 в качеството ми на ...................................................................................................................... 

(длъжност) 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Предлагам срок за валидност на настоящата оферта за обществена поръчка с предмет 

„Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на община Якимово” 

………..(……………………….) месеца, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

 

 

 

 

 
Дата: ......................                             ДЕКЛАРАТОР:  ...................................... 

                                                                                                        (подпис и печат)  

 

 



                                                                                             Образец №6  

 

 

СПИСЪК 

 на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата 

 

 

Долуподписаният 

..................................................................ЕГН.................................................... 

в качеството ми на .......................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ....................................................................................................................................................., 

(наименование на участника в настоящата процедура) 

 

– участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово” 

 

Прилагам списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

горепосочената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години от участника, 

считано от датата на подаване на офертата, както следва: 

 

 

№ 

по 

ред 

 

Предмет на доставката, съгласно 

изискванията на поръчката 

Стойност на 

доставката 

Начална – 

крайна дата на 

изпълнението 

на доставката 

Получател 

на 

доставката 

     

     

     

 

Към списъка се прилагат: 

а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или 

б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката. 

 

*Забележка: Участникът може да избере един или няколко от посочените начини за 

доказване на извършените доставки.  

 

Приложения: 

1. 

2. 

 

Дата: ......................                                  ДЕКЛАРАТОР:  ......................................   

                                                                                                              (подпис и печат) 



                                                                                         Образец №7  

 

 

СПИСЪК - декларация 

 на собствени или наети специализирани транспортни средства, отговарящи на санитарно-

хигиенните изисквания за транспорт на съответните хранителни продукти по поръчката 

 

 

Долуподписаният 

..................................................................ЕГН.................................................... 

в качеството ми на .......................................................................................................................... 

(длъжност) 

на ....................................................................................................................................................., 

(наименование на участника в настоящата процедура) 

 

– участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово”, декларирам, че за изпълнение на настоящата обществена 

поръчка разполагам със следните транспортни средства: 

 

 

№ 

 

вид МПС, марка 

 

Рег. номер 

 

собствено/наето 

№ и дата на 

удостоверението 

за регистрация на 

ТС в ОДБХ 

     

     

     

 

 

 

Дата: ...............................     ДЕКЛАРАТОР:…………….. 

                                                                                                                     (подпис, печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            



                                                                                                                              Образец № 8 

 

ДО  

ОБЩИНА ЯКИМОВО 

УЛ. ”ЕВРОПА” № 8 

 СЕЛО ЯКИМОВО 

       

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
на обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на 

община Якимово” от 

 

............................................................................................................................................................ 

                                     (пълно наименование на фирмата-участник)  

 

със седалище и адрес на управление: 

............................................................................................... 

представлявано от 

.............................................................................................................................. 

телефон, факс, електронен адрес 

...................................................................................................... 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 След като разгледахме документацията за участие в настоящата процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово” сме съгласни да изпълним доставките на хранителни 

продукти по поръчката в съответствие с изискванията Ви в техническата спецификация и 

условията в документацията за възлагане на обществена поръчка, в съответствие с 

действащото законодателство, както и съгласно условията на договора,  приложен към нея. 

 

Приемаме да извършване доставки по направени заявки в следните срокове:  

За Дейност 1 – доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 

патронаж в Община Якимово  - за 1 /една/  година, считано от подписване на договора  

За Дейност 2  - доставка на хранителни продукти за реализиране на дейностите, 

съгласно Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-03.02. „Осигуряване на топъл обяд-2016”, по която Община Якимово се 

явява бенефициент – за срок до 30.04.2017г.  

 

            Доставката на хранителните продукти ще извършваме с наш транспорт, снабден с 

необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на съответните 

продукти. 



Окончателната цена, по която се извършва плащането, ще се определя на базата на 

цените в офертата, която е неразделна част от сключения договор и действително 

доставените количества. 

Предлагаме следният срок за доставка на хранителните продукти след направена 

заявка; доставките на хранителните продукти ще се извършват в работен ден.  

 Поемаме ангажимента при всяка доставка да се прилага сертификат за качество на 

продуктите и сертификат за произход, както и да се следи партидния номер на храните от 

доставката да отговаря на този от сертификата.  

Поемаме ангажимент продуктите да са в срок на годност, както и в деня на 

доставката хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 80 % 

от целия им срок на годност, посочен от производителя. Доставяните хранителните 

продукти ще отговарят на изискванията в техническата спецификация и на Закона за 

храните и подзаконовите актове по прилагането му, включително и на следните наредби: 

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3-7 години в 

детски заведения, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните 

столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските 

заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца; Наредба 

№ 1/26.01.2016 г. за хигиената на храните; Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за 

качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба за 

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и 

подсладено пюре от кестени; Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои 

сходни продукти, предназначени за консумация от човека; Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за 

определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните; 

Наредба №  16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и 

използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти; Наредба за 

изискванията към бързо замразените храни; Наредба №  1 от 9.01.2008 г. за изискванията за 

търговия с яйца за консумация; Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване 

и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията 

за етикетирането и представянето на храните. 

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка ще сключим 

договор по приложения в документацията образец в законоустановения срок.  

            В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка 

гарантираме, че ще доставяните продукти ще имат  добър търговски вид.  

           Поемаме ангажимент да извършим пълна подмяна на артикулите, доставени с 

отклонение от изброените в техническата спецификация изисквания още в деня на 

обаждането за констатиране на отклонението – до един час от констатирането му. 

           Доставените стоки ще са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните. 

  

Подпис и печат:_______________ 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

                                                                           



                                                                                                                                    Образец № 9 

ДО  

ОБЩИНА ЯКИМОВО 

УЛ. ”ЕВРОПА” № 8 

 СЕЛО ЯКИМОВО 

 

 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

на обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на 

община Якимово” от 

 

 

............................................................................................................................................................ 

                                            (пълно наименование на фирмата-участник) 

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................... 

представлявано от 

……...................................................................................................................... 

телефон, факс, електронен адрес ............................................................................................. 

  

           УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

           След като се запознахме с документацията за участие в процедурата, включително 

условията на проекта на договора, ние Ви представяме нашето ценово предложение за 

изпълнение на настоящата обществена поръчка съгласно подписаната и приложена от  

нас количествено-стойностна сметка Образец 9.1., неразделна част от ценовата ни оферта.  

            В предложените от нас цени са калкулирани всички разходи за качественото и 

срочно изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация на Възложителя в 

документацията за участие. 

 

            Приложение: Количествено-стойностна сметка Образец  № 9.1.  

           /Количествено-стойностната сметка следва да е номерирана, подписана и 

подпечатана на всяка страница от участника./ 

             

 

 

 

Подпис и печат:_______________ 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

                                                                    



      Образец № 9.1. 
 

Количествено-стойностна сметка  на ..................................................... /име на участника/ 

по обществена поръчка с предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на 

община Якимово”   
 

 

№ Название Мярка 
Единична цена с 

ДДС 

 

“Мляко и млечни продукти”- ВАКУУМИРАНИ 

Забележка:  Продуктите да са без добавки от продукти на 

растителна основа 

  

1 Мляко  кисело –2% 0,400 кг Бр.  

2 
Мляко  кисело – 3,6 % масленост – трайност 20 дни 

0,400 кг 
Бр..  

3 Сирене от краве мляко   Кг.  

4 Сухо мляко - чувал.  трайност 4 месеца Кг.  

5 Кашкавал от краве мляко Кг.  

6 Маргарин 0,500 кг Кг.  

 

 

“Месо, месни продукти и риба” 
 

  

1 Кайма – смес телешко и свинско( 50 / 50)- замразена Кг.  

2 Кебaпче – 70 гр. бройката от свинско и телешко -замразена Бр.  

3 Кюфте – 70 гр. бройката от свинско и телешко -замразена Бр.  

4 Кренвирши – пушени,телешки Кг.  

5 Наденица - варено пушена от свинско и телешко Кг.  

6 
Риба –чистена без глави 

 хек -замразена 
Кг.  

7 Наденица сурова за скара от свинско и телешко -замразена Кг.  

8 Хамбурски салам /в естествено черво/ Кг.  

9 Разфасовка свинско –обезкостен бут -замразена Кг.  

10 Разфасовка свинско – ребрени пържоли- замразена Кг.  

11 Пиле замразена Кг.  

12 Пиле дробчета -замразена Кг.  

 13 Пилешки пържоли от бут по 0,20кг. -замразена Кг.   

14 Пилешки бутчета -замразена Кг.   

15 Пиле плешка- замразена Кг.   

 “Бакалия и консерви“   

1 Брашно  бяло Кг.  

2 Дафинов  лист –по 0,01кг. Бройката Бр.  

3 Джоджен – сух по 0,01кг. бройката Бр.  

4 Захар Кг.  

5 Кимион по 0,01кг. бройката Бр.  

6 Чубрица по 0,02кг. бройката Бр.  

7 Леща Кг.  

8 Ориз Кг.  



9 Олио слънчогледово Л.  

10 Оцет – 0,7л. бройката Бр.  

11 Сол Кг.  

12 Стар  боб Кг.  

13 Фиде по 0,5кг. бройката Бр.  

14 Черен пипер по 0,01кг. бройката Бр.  

15 Яйца – размер “М” Бр.  

16 Дом. юфка – 0,200 кг кутия  

17 Макарони Кг.  

18 Нишесте – 0,060 кг Бр.  

19 Червен пипер по 0,01кг. бройката Бр.  

20 Кус – кус 0,500 кг Бр.  

21 Грухана пшеница – 0,500 кг Кг.  

22 Грис – 0,500 кг Бр.  

23 Краставици  - буркан 0,680 Бр.  

24 Домат  - буркан 0,680 Бр.  

25 Паприкаш-буркан 0,680 Бр.  

26 Грах-буркан 0,680 Бр.  

27 Зелен фасул-буркан 0,680 Бр.  

28 Лютеница – буркан 5,00 кг. Бр.  

29 Компот праскова – 0,680 Бр.  

30 Компот слива – 0,680 Бр.  

31 Сух чесън 0,01 кг Бр.  

32 Мармалад – 10 кг сандъче Бр.  

 
„Зеленчуци” 

 
  

1 Картофи Кг.  

2 Зеле Кг.  

3 Лук кромид Кг.  

4 Моркови Кг.  

5 Домати Кг.  

6 Чушки Кг.  

 
„Хляб и хлебни изделия” 

 
  

1. Хляб – бял, 500гр. Бр.  

2.   Хляб – типов – 600гр. Бр.  

3.  Кифла с мармалад – 300 гр. Бр.  

4.  Козунак – 400 гр. Бр.  

 

Подпис и печат:_______________ 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Длъжност  __________________________ 

                                                                

 



 Образец № 10   
                                                                                                                                              ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКА 

 
Днес, .......... 2016 г. в с.Якимово, между:  

 

1. ОБЩИНА ЯКИМОВО, със седалище и адрес на управление: с. Якимово, ул. 

„Европа“ № 8, ЕИК:000320979, представлявана от д-р Георги Миланов Георгиев – Кмет на 

Община Якимово и ……………….. – гл. счетоводител, наричана по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,   

и 

2. …………………………………………., със седалище и адрес на управление: гр. 

…………………, обл………………………., ул. „……………………” № …., вх. …… с ЕИК 

/ БУЛСТАТ ………………, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписвания, 

представляван от …………………………… с ЕГН ……………………., в качеството му 

на…………….., наричан за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

на основание чл. 20, ал. 4, т.3 от Закона за обществените поръчки, се подписа 

настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извършва срещу 

заплащане доставка на конкретни хранителни продукти от списък Приложение № 1 

към този договор, както следва: 

Дейност 1 - За нуждите на Домашен социален патронаж в Община Якимово и 

Дейност 2 - За реализиране на дейностите, съгласно Процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02. 

„Осигуряване на топъл обяд-2016”, по която Община Якимово се явява 

бенефициент. 

(2). Доставките се осъществяват периодично, в количества, определени по 

предварителна заявка, изготвена от представител на община Якимово, съгласно 

разпоредбите в настоящия договор. 

(3). Всяка конкретна доставка следва да бъде изпълнена в срок от 2 /два/ дни (48 

часа), считано от момента на получаване на заявката. 

Чл.2. (1) 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 Договора за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

(2). За тази цел Изпълнителят трябва да мобилизира всички финансови, човешки и 

материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на Договора и 

предвиденото в заявлението за финансиране. 

(3). При изпълнение на Договора Изпълнителят стриктно съблюдава разпоредбите 

на европейското и национално законодателство, както и приложимите подзаконови 

нормативни актове, включително всички указания на Сертифициращия орган, действащи 



по време на изпълнение на Договора, като осигурява спазването на принципа на добро 

финансово управление. 

   

II. СРОК НА ДОГОВОРА. ОБЩА ЦЕНА 

Чл. 3. (1) Срокът на действие на настоящия договор е 1 /една/ година, считано от 

28.08.2016 година за всички доставки по чл.1, ал.1, т.1 от този договор. 

(2) Срокът на действие на настоящото споразумение за доставки по чл.1, ал.1, т.2 от 

този договор е до изтичане на срока за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

сключения от Община Якимово като бенефициент договор. 

 

ІІІ. КОНКРЕТНИ ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4 (1). Цените на всеки от артикулите се посочват в Приложение № 1 – таблица-

справка с видовете хранителни продукти и единични цени, представляващи неразделна част 

от настоящия договор. Същите представляват крайни единични цени, договорени от 

изпълнителя и възложителя, които ще служат за основа за определяне на дължимото 

възнаграждение за извършената доставка. 

(2). Договорените цени подлежат на актуализация само при условие, че се докаже 

наличието на значително изменение в средните пазарни цени за продажба на едро за 

съответния артикул за район Монтана чрез предоставяне на информация, предоставена от 

"Система за агропазарна информация" (САПИ) ЕООД - единственото юридическо лице, 

упълномощено от държавата и Европейската комисия да следи за състоянието на пазара в 

областта на селскостопанската продукция.  

(3). Актуализация в единичните цени могат да се извършват по предложение на всяка 

от страните по договора през минимум три месеца, на база на представена справка от 

„САПИ“ ЕООД и изрично подписване на протокол-споразумение към настоящия договор с 

посочване на договорените актуални цени. 

(4). В случай, че определен продукт не фигурира в бюлетина на „САПИ” ЕООД, 

участникът предлага единична цена за доставка и след одобрение от другата страна се 

приема за актуална цена. Цената на продукта, определена по този начин може да се изменя 

през периода на действие на договора по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

(5). След сключване на договора за обществена поръчка, възложителят  назначава 

постоянна комисия за контрол на цените по договора, включваща двама представители на 

възложителя и един представител на изпълнителя. За да се извърши промяна на цените на 

доставяните продукти, изпълнителят подава искане до възложителя, придружено с актуална 

информация от „САПИ” ЕООД, която изпълнителят изисква за своя сметка.  

 Адрес на “САПИ” ЕООД: 

3400 Монтана, ул. “Трети март” №  59, ет.2 

Тел,  факс: 096/306618 

sapi_montana@abv.bg 

1510 София, ул. Медникарска № 1А 

Тел: +359 2 936 75 99 

Факс: +359 2 936 66 23 

(6). Комисията по ал.5 разглежда искането и съставя протокол, който съдържа дата, 

поименно изброяване на хранителните стоки, посочени в молбата, на новите и на старите 

цени, посочване на документите, въз основа на които се променят цените и подписите на 

членовете на постоянната комисия. Към протокола се прилага информацията, подадена от 

mailto:sapi_montana@abv.bg


„САПИ” ЕООД. Протоколът, изготвен от комисията се представя на възложителя, за 

одобрение и отразяване на съответното изменение в клаузите на договора. 

(7). Комисията за контрол на цените може да откаже увеличението на предложените 

от изпълнителя цени, ако стойността на хранителните продукти не е доказано увеличена. 

(8). Изпълнителят може да направи ново искане за увеличаване на цените след 

изтичането на 3-месечен срок от извършване на тяхната промяна по реда на ал. 3. или отказ 

такава да бъде извършена. 

(9). При намаляване на пазарните цени възложителят може служебно да възложи на 

постоянната комисия да извърши проверка като изиска справка от „САПИ” ЕООД и да 

намали цените, за което се съставя протокол съгласно правилата на ал. 6. 

Чл. 5. (1). Възложителят разплаща извършените доставки по банков път по сметка, 

посочена от изпълнителя в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на издаване на фактура от 

страна на Изпълнителя. Фактури се издават за извършените доставки в рамките на месеца 

на база на двустранно подписани протоколи за извършена и приета доставка с точно 

посочване на количество и вид доставена стока. 

(2). Изпълнителят следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура)  на 

името на Община Якимово за извършваните от него доставки във връзка с изпълнението на 

договора. Първичният счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията 

и да притежава задължителните минимални реквизити, посочени в чл. 7, ал. 1 от Закона за 

счетоводството и при спазване на разпоредбите на ЗДДС.  

(3) В издаваните към Възложителя разходооправдателни документи за доставените 

на основание чл.1, ал.1, т.2 от този договор хранителни продукти, Изпълителят следва да 

посочва задължително: номера на операцията, вкл. наименованието „Осигуряване на топъл 

обяд“, номер на договора с Възложителя. 

(4). Заплащането се извършва ежемесечно, за всеки предходен месец, за всички 

извършени доставки, след извършване на проверка за съответствието на описаното в 

издадената фактура, приемо-предавателния протокол за приемане на доставката и 

направената от възложителя заявка.  

(5). Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва по следната 

банкова сметка, посочена от изпълнителя: 

IBAN: ……………………. 

BIC: ……………………… 

Банка ……………………. 

  

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 6. Изпълнителят се задължава: 

1. да извършва доставка на определените в заявките видове и количества на 

хранителните продукти. 

2. да извършва доставките със специализирани транспортни средства, притежаващи 

удостоверение за регистрация от БАБХ за превоз на хранителни продукти. 

3. доставките на всички хранителни продукти, определени в заявките да бъдат 

извършвани в срок до 2 дни (48 часа), считано от момента на получаване на заявка. 

4. доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията за качество, 

съгласно БДС, което се удостоверява със сертификат за качество. 

5. доставяните хранителни продукти да са със срок на годност не по-малък от 80% 

от остатъчния срок на годност. 



 6. доставяните хранителни продукти да бъдат придружени с необходимите 

сертификати и документи. Всяка партида храни следва да се придружава от документ, 

удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност. 

7. В случай на рекламация от страна  на  Възложителя относно годността, 

количеството и/или качеството на доставените стоки, изпълнителят следва да достави стоки 

в заявеното количество, качество и годност в рамките на 3 (три) часа от рекламацията. В 

случай, че срока изтича след работното време на общината, изпълнителят доставя заявените 

стоки в началото на следващия работен ден. Ако изпълнителят не достави рекламираните 

стоки в този срок, възложителят може да задържи стойността на недоставените стоки  от  

гаранцията за добро изпълнение, представена при сключване на договора.  

Чл. 7. Изпълнителят има право да получава договорените възнаграждения в 

уговорените срокове. 

Чл. 8. Разходите по транспорта до склада на Домашен социален патронаж гр. 

Якимово или друго посочено място на доставка в рамките на населеното място, са за сметка 

на изпълнителя. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. (1). Заявките се изготвят от представител на възложителя и се предават на 

изпълнителя в описаните по-долу срокове: 

За редовни доставки – два пъти месечно; 

За извънредни доставки – в случай на внезапно възникнала нужда, породена от 

непредвидени обстоятелства -  по изключение – два  пъти месечно, извън редовните заявки;  

(2) Независимо от описаното в ал.1, изпълнителят има право да изпълнява доставки 

и да претендира плащане, само ако е получил индивидуализирана и ясна заявка - с 

посочване на количество и вид артикул/хранителна стока. 

(3).  Възложителят има право да откаже да получи или да върне вече получена 

доставка изцяло за сметка на изпълнителя, ако хранителните продукти не отговарят на 

някое от изискванията, посочени в чл. 6 от настоящия договор. В този случай изпълнителят 

е длъжен да достави необходимите продукти изцяло за своя сметка. 

 Чл. 10. Заявките се предават в писмен вид по един от следните начини: 

- Лично на представител на изпълнителя – срещу разписка за получаване на заявката 

- По пощата, с писмо с обратна разписка – само в изключителни случаи 

- По електронен път – на актуален имейл адрес, когато такъв е посочен от изпълнителя  

- при спазване на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния 

подпис 

- В извънредни случаи се допуска уведомяване по телефон; в този случай в тежест на 

Възложителя е да докаже извършеното възлагане. 

 

VI. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

Чл.10 (1). Изпълнителят по договора не предприема каквито и да са дейности, които 

може да поставят собствения й интерес, както и този на Възложителя в конфликт с този на 

Република България и Европейския съюз. При наличие на такъв риск Изпълнителят 

предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява 

незабавно Управляващия орган относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика подобен конфликт. 

(2).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. 
 

VII.  ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

Чл.11. При спазване на разпоредбите на раздел VIII. от договора, Управляващият 

орган, Сертифициращият орган и Изпълнителят по това споразумение се задължават да 

запазят поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или 

други материали - за период от две години, считано от 31 декември след представянето на 

отчетите, в които са включени окончателните разходи по приключената операция от страна 

на УО за операции, за които общата сума на допустимите публични разходи надвишава 

левовата равностойност на 1 000 000 евро. 

(2). Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени 

на Управляващия орган, като спазва същите изисквания за поверителност. 

(3). При реализиране на своите правомощия Управляващият орган, 

Сертифициращият орган, Партньорската организация - бенефициент и Европейската 

комисия спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 

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. и приложимото национално законодателство. 

 

VII. МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

Чл. 12. (1) Изпълнителят е задължен да направи всичко необходимо за разгласяване 

на факта, че Договорът, в частта му по чл.1, ал.1, т.2 , се съфинансира от Фонда за 

европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Предприетите за тази цел мерки 

трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, 

предвидени в Ръководство на бенефициента за изпълнение и управление на договори по 

конкретната операция. 

(2). Във всички обяви или публикации, свързани с Договора, както и на публични 

събития, Партньорската организация- бенефициент – Възложителят, съвместно с 

Изпълнителя, е длъжна да уточни, че Договорът е получил финансиране чрез Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско 

подпомагане на най- нуждаещите се лица в България. 

(3). По време на изпълнението на съответната операция партньорската организация 

– бенефициент информира обществеността за получената от Фонда подкрепа, като поставя 

или поне един плакат с информация за операцията (поне с размер А3), включително за 

финансовата подкрепа от Съюза, или емблема на Съюза с подходящ размер, на видно за 

обществеността място. Това изискване се изпълнява, без да се стигматизират крайните 

получатели, на всяко място на предоставяне на помощта по програмата, освен в случаите 

когато това не е възможно поради спецификата на начина, по който става разпределянето. 

(4). Партньорската организация- бенефициент - Възложителят, която има собствен 

уебсайт, публикува на тях кратко описание на операцията, включително на нейните цели и 



резултатите от нея, и откроява финансовата подкрепа на Съюза. 

(5). Партньорската организация- бенефициент e съгласна Управляващият орган, 

националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват нейното 

наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ и 

нейния размер, съгласно предвиденото в Договора. 
 

VIII.  СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ 

ПРОВЕРКИ 

Чл.13 (1). Изпълнителят трябва да води точна и редовна документация и счетоводни 

отчети, отразяващи изпълнението на Договора, използвайки подходяща електронна система 

за документация и двустранно счетоводство. Тези системи могат да са неразделна част от 

текущата счетоводна система на организацията или допълнение към тази система, така че 

да бъде осигурена отделна счетоводна аналитичност само за дейностите по Договора. Тази 

система следва да се прилага в съответствие със националното законодателство. 

Счетоводните отчети и разходите, свързани с Договора, трябва да подлежат на ясно 

идентифициране и проверка. 

(2). Изпълнителят следва да гарантира пред Възложителя (Партньорската 

организация- бенефициент), че предоставените данни в счетоводните и отчетни документи, 

посочени в докладите (междинни и заключителен) до Управляващия орган, отговарят на 

тези в счетоводната система и документация и са налични до изтичане на сроковете за 

съхранение на документацията. 

(3). Изпълнителят е длъжна да допуска Управляващия орган, Сертифициращия 

орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба 

с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством 

проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на Договора, и да 

проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, 

приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, 

свързани с финансирането на Договора. Изпълнителят е длъжен да осигури наличността на 

документите в съответствие с изискванията на чл. 51 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета.  

(4) Изпълнителят е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия 

орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни 

одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, 

предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите 

интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото 

национално законодателство. За тази цел Изпълнителят се задължава да предостави на 

служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, 

националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, 

където се осъществява Договорът, в това число и достъп до неговите информационни 

системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото 

управление на Договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. 

Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, 

Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, 

Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори 

трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им 



задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани 

по начин, който улеснява проверката, а Партньорската организация- бенефициент следва да 

уведоми Управляващия орган за точното им местонахождение. 

Чл. 14. Партньорската организация-бенефициент гарантира, че правата на 

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската 

комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и 

външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват 

равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на 

неговите партньори и подизпълнители. Когато партньор или подизпълнител на 

Партньорската организация- бенефициент е международна организация, се прилагат 

споразумения за проверки, сключени между тази организация и Европейската комисия. 

Чл.15. Цялата документация по проекта се съхранява или под формата на оригинали, 

или в заверени версии верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението 

се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната 

система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на 

документацията, указани в чл. 51 от Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета 

ІX. ИЗМЕНЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  

Чл. 16. (1). Страните по настоящия договор за обществена поръчка не могат да го 

изменят. 

(2). Изменение на договора се допуска при правилата на Закона за обществените 

поръчки по изключение и се отразяват в писмено споразумение, подписано от двете страни. 

 

X. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 Чл. 17. В случай на виновно неизпълнение на задължение, произтичащо от 

настоящия договор от страна на изпълнителя, последният дължи на възложителя неустойка 

в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора. 

 Чл. 18. (1). Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. с изтичане на определения срок; 

2. по взаимно съгласие на страните, отразено в писмена форма;  

3. при прекратяване на юридическо лице - изпълнител. 

4. едностранно от възложителя с писмено уведомление без предизвестие, при 

системно лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на 

изпълнителя. В този случай възложителят може да претендира неустойка за неизпълнение 

в размер на 30 /тридесет/ процента от стойността на договора;  

5. при забава повече от 2 (два) дни в изпълнението на отделна заявка,  възложителят 

може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление без предизвестие, считано 

от момента на получаването му от изпълнителя. В този случай възложителят има право да 

задържи гаранцията за добро изпълнение съгласно чл. 2, ал. 3 от настоящия договор;  

6. при предсрочно прекратяване на договора за предоставяне на социалната услуга 

„Обществена трапезария” или неподновяването му, както и на договор за предоставяне на 

средства по процедура „Осигуряване на топъл обяд - 2016г.“.  В този случай възложителят 

не дължи заплащането на неустойки и обезщетения на изпълнителя; 

7. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за 

която никоя от страните не отговаря. 



 (2). Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 19. Допълнения на настоящия договор се правят писмено по взаимно съгласие 

между изпълнителя и възложителя, чрез сключване на допълнително споразумение между 

тях, представляващо неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 20. За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на 

Закона за задълженията и договорите и действащото българско гражданско 

законодателство. 

Чл. 21. Споровете относно тълкуването и изпълнението на договора се решават по 

пътя на преговорите и взаимно разбирателство. При непостигане на съгласие, споровете 

между  страните по този договор се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс 

от компетентния съд .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1, представляващ описание 

на видовете хранителни продукти/артикули и единичните им цени за доставка. 

 

Настоящият договор се състои от пет страници и се състави и подписа в 3 (три) 

еднообразни екземпляра –  един за изпълнителя и 2 (два) за възложителя. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                 ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………… 

 

………………………………… 

Д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ                                       

/Кмет на Община Якимово/ 

 

………………………………… 

       …………………………….. 

           / главен счетоводител/ 
 


