
Проект на договор за обособени позиции №№ от 6  до 10 
 
 

Д О Г О В О Р 
ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” КЪМ ОБЩИНА ГОДЕЧ 
 

Днеc ………………..2016 г. в гр. Годеч между: 

  1. ОБЩИНА ГОДЕЧ, с адрес гр. Годеч - 2240 , пл. „Свобода” № 1, 
представлявано от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ – Кмет на община Годеч и 
Лъчезар Панайотов – …………….., БУЛСТАТ 000776160, от една страна наричани по-
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и от друга 

2. ………………………….., със седалище и адрес на управление: 
……………………………., ЕИК …………………………, ИН по ЗДДС BG ……………, 
представлявано от …………………………….. с в качеството на ………………………….., 
наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
  
  на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за възлагане на 
обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ 
„Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч” за 
следното: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1./1/.Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извършва 
доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към 
община Годеч” по обособена/и позиция/и №№ 
..…………………/........................................................................................................, съгласно 
видове и прогнозни /приблизителни/ количества, по направени заявки от Възложителя и 
съгласно ценовото/вите предложение/я на Изпълнителя, франко хранителния склад на 
Възложителя, както и съгласно всички предложения от офертата на Изпълнителя и 
техническата спецификация, които са неразделна част от настоящия договор.  

/2/.Количествата хранителни продукти за доставка по обособената/ните 
позиция/и, посочени в техническата спецификация /количествената сметка/, са 
прогнозни /приблизително/ необходими за едногодишния период, тъй като броя на 
лицата ползващи услугите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч” за 
този период е неопределяем. В случай, че за срока на действие на договора 
нормативните изисквания за храненето бъдат променени, доставяните хранителни 
продукти могат да бъдат променени като вид, качество и др. в зависимост от 
настъпилите нови нормативни изисквания.  

 
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА. 

Чл.2./1/.Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 
страни и е със срок на действие 1 (една) календарна година, считано от 01.01.2017г. 

/2/.Срокът на действие по предходната алинея автоматично се продължава или 
съкращава до сключването на нов договор с избрания за изпълнител в резултат на 
проведена следваща процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет. 

/3/.Изпълнителят се задължава да доставя заявените по вид, количество и качество 
хранителни продукти съгласно сроковете и условията на настоящия договор, както и 
съгласно техническата спецификация. 

 
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3./1/. Цената на доставяните хранителни продукти е определена в 
ценовото/вите предложение/я  на Изпълнителя, за обособената/ните позиция/и , съгласно 



чл.1/1/ от настоящия договор, с включени всички застраховки, опаковка, мита, данъци, 
такси, печалба, съхранение, транспортни разходи, включително товаро-разтоварни 
дейности до хранителния склад на Възложителя, както и всички други разходи за срока 
на действие на договора която общо възлиза в размер на ………………….. лева без ДДС 
или ……….. лева с ДДС, формирана от сбора на ценовите предложения за обособени 
позиции, както следва: 

- Обособена позиция № .... – предложена цена в размер на ...................... лева без 
ДДС или ……….. лева с ДДС; 

- Обособена позиция № .... – предложена цена в размер на ...................... лева без 
ДДС или ……….. лева с ДДС; 

- Обособена позиция № .... – предложена цена в размер на ...................... лева без 
ДДС или ……….. лева с ДДС; 

....................... 
/2/. Изменение на договорената цена по смисъла на предходната алинея е 

допустимо по реда на чл.116, ал.1, т.6 от ЗОП, и при условие, че след изменението 
общата стойност на договорите за всички обособени позиции в поръчката  не надхвърля 
праговите стойности по чл.20, ал.3 от ЗОП , съгласно чл.194, ал.3 от ЗОП. 

/3/. Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, 
Възложителят извършва плащане към него, след като бъдат представени доказателства, 
че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях 
доставки.  

Чл.4./1/. Плащането на всяка една доставка се извършва въз основа на 
предоставена фактура от страна на Изпълнителя, в лева по банков път, с възможност за 
разсрочено плащане …………… дни от датата на получаване на фактурата при 
Възложителя, съгласно техническото предложение. 

Чл.5./1/. Плащането се извършва по следната банкова сметка, посочена от 
Изпълнителя: 

 IBAN: …………………………………. 
 BIC: …………………………………… 
 банка …………………………………. 
/2/. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по предходната алинея от момента на промяната. В случай, че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 

 
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВЯНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

 Чл.6./1/. Доставяните хранителни продукти като качество, съдържание, 
производство, етикетиране, съхранение, транспортиране и др. трябва да отговарят на 
всички нормативни  изисквания по българското законодателство, както и на 
изискванията от техническата спецификация, които не изключват всички останали 
съгласно действащото законодателство, в това число на: 
 1. Закона за храните, както и на БДС и/или еквивалентни стандарти; 

 2. Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиена на храните, Наредба № 16 от 
28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 
зеленчуци, Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки към 
храните и Наредба № 3 от 04.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и 
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни; 

 3. всички хигиенни и санитарни изисквания за доставка на хранителни продукти, 
като некачествени или несвоевременно доставени хранителни продукти не се заплащат 
от Възложителя. 

 /2/.Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят и на следните 
изисквания за съхранение и транспортиране преди доставката им при възложителя: 

 1.Да се съхраняват в сухи, чисти, хладни и проветриви складови помещения, без 
достъп на слънчева светлина и складови вредители и съгласно всички нормативни 



изисквания за съхранението им съобразно спецификата на отделните хранителни 
продукти. 

 2.Да се транспортират при спазване на всички нормативни изисквания за 
транспортирането им съобразно спецификата на отделните хранителни продукти. 

 3.Да не се съхраняват и транспортират с изделия, които могат да им предадат 
страничен мирис и вкус и да влошат качеството им.  

 4.Към датата на доставка всеки хранителен продукт да има остатъчен срок на 
годност/трайност не по-малко от 80 % (осемдесет процента). 

 5.Всеки доставен хранителен продукт да е пакетиран и етикетиран с пълна 
информация съгласно Наредбата за изискванията на етикетирането и представянето на 
храните. 

 6.Всяка отделна доставка на хранителни продукти се придружава с търговски 
документ със следната информация: произход и производител, изпращач, получател, 
дата на производство, срок на трайност, количество /съответно брой, литри, килограми и 
други/, условия за транспортиране и съхранение, номер на автомобила и името на 
придружителя, когато е приложимо и съгласно нормативните изисквания; сертификат за 
качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти съгласно изискванията 
на Закона за храните. 

 
VІ. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ. 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 
Чл.7./1/.Доставката на хранителните продукти се извършва чрез подадена заявка 

по телефон, факс, ел. поща и др. от упълномощеното от Възложителя лице към 
упълномощеното от Изпълнителя лице, чрез която се заявяват конкретни видове и 
количества хранителни продукти и срок за доставянето им, като всяка конкретна заявка, 
извършена по този ред, се счита за доказана по отношение на видове и количество 
продукти и срок за доставяне от момента на извършване на връзка / обаждане, без да е 
необходимо потвърждаване или каквото и да е друго действие и/или доказателство за 
приемане от Изпълнителя на подадената заявка от Възложителя. 

/2/.Отделните видове /артикули/ хранителни продукти, са посочени в 
техническата спецификация за обособената позиция. 

/3/.Описаните в горните алинеи ред и условия за подаване на заявки от 
Възложителя и доставка от Изпълнителя, важат и по отношение на подаване на 
рекламации и доставка на рекламирани продукти, като вместо телефонно обаждане при 
рекламации за скрити недостатъци се използва писмено съобщение , съгласно чл.20 от 
този договор.  

Чл.8.Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя 
до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: град Годеч, ул. „Игнат 
Емануилов” №1, при спазване на режима за достъп до сградата, като до момента на 
предаването им в склада от и на упълномощените за целта лица, Изпълнителя отговаря 
за правилното съхраняване и транспортиране на отделните видове хранителни продукти 
съобразно нормативните изисквания. 

Чл.9./1/.Предаването и приемането на заявените хранителни продукти се 
извършва от упълномощените от страните лица за тази дейност и чрез съответните 
придружаващи документи като стокова и складова разписка, документи касаещи 
качеството на продуктите (напр. документ за произход, декларация за съответствие, 
удостоверение за качество, търговски документ, сертификат за контрол на храни, 
протокол за изпитване, търговски листове за качество и произход и др.) и други 
аналогични документи, необходими за установяване вид, количество, качество и други 
изисквания, съгласно този договор, техническата спецификация и нормативните актове. 

/2/.Възложителят може да откаже да приеме доставката, когато не е придружена с 
необходимите документи съгласно предходната алинея и/или не отговаря на 
горепосочените изисквания, и/или не е доставена по реда, при условията и в сроковете на 
чл.7 от настоящия договор. 



/3/.При съмнение и/или спор в качеството, и/или количеството на доставените 
хранителни продукти, и/или относно тяхната безопасност за живота и здравето, се 
съставя и подписва протокол от упълномощените за приемо-предаването представители 
на двете страни, в който се отразяват обстоятелствата за деня и часа на доставката и 
състоянието на доставените хранителни продукти, като при необходимост се вземат 
контролни проби и се предават за изследване от компетентните органи. Разходите за 
извършване на тези действия са за сметка на Изпълнителя. 

/4/.При отказ от страна на представителя на Изпълнителя да подпише протокола 
за доставените хранителни продукти по предходната алинея, протокола се счита за 
достоверен и без подписа на  представителя на Изпълнителя, като отказа му се 
удостоверява чрез подписа на две присъстващи  на приемо-предаването лица от страна 
на  Възложителя.  

 
VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл.10.Възложителят има право:  
 1.да получи заявените за доставка хранителни продукти съгласно условията и 
сроковете на настоящия договор; 
 2.да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения доставките 
съгласно техническата спецификация; 
 3.да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без това да 
пречи на оперативната дейност на Изпълнителя; 
 5.да прави рекламации по реда и при условията на настоящия договор при 
установяване на некачествено изпълнение, което не е в съответствие с договорните 
условия, техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя; 
 6.да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл.11.Когато Изпълнителят се е отклонил от заявката и/или доставените 
хранителни продукти не отговарят на изискванията по този договор, Възложителят има 
право да откаже приемането на част или цялото доставено количество хранителни 
продукти, както и да откаже да заплати съответната цена за тях, докато Изпълнителя не 
изпълни точно договорните си задължения, както и да изиска замяна на хранителни 
продукти, предмет на рекламация, с други хранителни продукти, които отговарят на 
договорните условия. 

Чл.12.С оглед на специфичните обстоятелства посочени в чл.1, ал.2 от договора, 
касаещи храненето на децата настанени в детското заведение, Възложителят има право 
да увеличава или намалява посочените в техническата спецификация прогнозни 
/приблизително/ необходими количества хранителни продукти за доставка, според 
необходимостта, както и да не заяви всички посочени видове хранителни продукти /по 
артикули/, според конкретните си /специфични/ нужди и нормативните изисквания по 
отношение правилата за храненето на деца. 

Чл.13.Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя заявените и доставени 
хранителни продукти, ако същите са доставени в съответствие с техническата 
спецификация и офертата на Изпълнителя, качествено и в сроковете, уговорени в този 
договор, като контролира качеството и количеството им чрез упълномощено от него 
лице относно спазване на всички договорни и нормативни изискванията за хранителните 
продукти. 

Чл.14.При приемането на всяка доставка, упълномощените от Възложителя за 
целта лица, са длъжни да попълнят, подпишат и подпечатат складова разписка и да 
предоставят екземпляр от същата на Изпълнителя. 

Чл.15.Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя цената на доставените 
хранителни продукти при условията и в сроковете на настоящия договор. 
 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 



Чл.16.Изпълнителят има право да получи цената на заявените и доставени 
хранителни продукти при условията и в сроковете на настоящия договор. 

Чл.17.При предаване на заявените от Възложителя и доставени от Изпълнителя 
хранителни продукти съгласно условията и сроковете на този договор, Изпълнителят, 
чрез доставящото лице, има право да получи екземпляр от попълнена, подписана и 
подпечатана складова разписка. 

Чл.18.Изпълнителят е длъжен: 
1.да изпълнява поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата 

му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия 
договор; 

2.да доставя заявените хранителни продукти при условията и в сроковете на този 
договор, като стриктно спазва изискванията на чл.6 от същия и всички нормативни 
изисквания за отделните видове хранителни продукти, включително като доставя само 
заявените като количество и видове хранителни продукти, в срок и с добър търговски 
вид; 

3.да доставя заявените хранителни продукти франко хранителния склад на 
Възложителя със собствен транспорт и персонал за разтоварване, като всички разходи за 
извършването на тези дейности са включени в цената на хранителните продукти от 
ценовата оферта на Изпълнителя и при всяка доставка да представя съответните 
документи по чл.6, ал.3 от договора; 

4.да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители в три дневен срок от сключване на настоящия договор и да предостави 
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три дневен срок. 

Чл.19.Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя името на лицето 
и/или лицата, които ще изпълняват функцията на координатор между двете страни при 
изпълнението на договора и доставките /упълномощено за целта лице за контакт/, както 
и телефон за връзка с Възложителя, като замени лицето или лицата, който като негови 
представители, са проявили некомпетентност и/или небрежност при изпълнение на 
задължения по договора. 

ІХ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.20. /1/.Рекламации на доставени хранителни продукти се предявяват по 

отношение на качество и/или количество, като съгласно момента на откриване на 
недостатъците рекламациите биват такива, които се предявяват при приемо-предаването 
на продуктите в хранителния склад на Възложителя и такива, които се предявяват в по-
късен момент, при откриване на скрити недостатъци на хранителните продукти.  

/2/.Рекламации при приемо-предаването на хранителни продукти се предявяват от 
Възложителя на Изпълнителя чрез подписан от представителите на двете страни 
протокол за рекламация /протокол за коригиращо действие/, в който се описва в какво се 
състои рекламацията за конкретната доставка, датата и часа /точен час и минути/ на 
установяване на рекламацията. В тези случаи се прилагат редът и условията на чл.9 от 
настоящия договор относно приемо-предаването. 

/3/.Рекламации, открити след приемо-предаването на хранителни продукти, 
отнасящи се до скрити недостатъци, се предявяват при откриването им от Възложителя, 
чрез писмено съобщение /SMS известяване/ от Възложителя до Изпълнителя, като в 
протокола за рекламация /протокол за коригиращо действие/, се описва в какво се състои 
рекламацията за конкретната доставка.  

Чл.21. Срокът за реагиране при рекламация, определен от Изпълнителя в 
офертата му /техническото предложение/, се отчита по следния начин: 

1.за рекламации при приемо-предаването на хранителни продукти: от часа 
записан в протокола за рекламация;   

2.за рекламации при скрити недостатъци на хранителни продукти: от датата ,на 
която е  изпратено писменото съобщение до Изпълнителя. 

Чл.22.При извършена рекламация, независимо за количество и/или качество, 
Изпълнителя отстранява причините за рекламацията в срока за реагиране при 
рекламация по офертата му, като: 



1.допълва заявеното и/или връща незаявеното количество; 
2.подменя некачествените хранителни продукти с такива със съответното 

качество за своя сметка. 
Чл.23. /1/.При неспазване срокът на реагиране при рекламация от страна на 

Изпълнителя, Възложителя не заплаща цената на доставените хранителни продукти, 
предмет на рекламацията и има право на неустойка за забавено изпълнение по чл.24, ал.4 
от договора. 

/2/.В случай, че Изпълнителят не е спазил срокът на реагиране при рекламация 
три пъти, Възложителят има право да развали договора и право на обезщетение за 
вредите от неизпълнението по смисъла на чл.88 от ЗЗД, както и на неустойката по чл.24, 
ал.2 от договора. 

 
Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ  

Чл.24. /1/.При пълно неизпълнение на поети с настоящия договор задължения, 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер от 20 % (двадесет процента) от 
стойността на договора. 

/2/.При частично неизпълнение на поети с настоящия договор задължения, както и 
в случаите на чл.23, ал.2 от същия, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в 
размер на 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от договора. 

/3/.При некачествено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 30 % (тридесет процента) от 
стойността на некачествено извършените доставки. За целите на този договор под 
некачествено изпълнение се разбира всяко изпълнение, което е с отклонение от 
условията по договора /извън случаите по предходните две алинеи/, касаещи качество на 
хранителните продукти, на доставките, непредставяне или липса на изискуем документ и 
други. 

/4/.При забавено изпълнение на поети с настоящия договор задължения, 
Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 0,5 % (нула цяло и пет 
процента) от стойността на забавената доставка или рекламация, за всеки просрочен час, 
но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на забавената доставка или 
рекламация. 

/5/.За всяко виновно /пълно и/или частично/ неизпълнение на поето с настоящия 
договор задължение, извън случаите по предходните алинеи, Изпълнителят дължи на 
Възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора. 
 Чл. 25. /1/.Предвидените неустойки по този договор обезпечават изпълнението на 
задълженията на Изпълнителя и служат като обезщетение за вредите от неизпълнението, 
без да е нужно те да се доказват, като Възложителят може да иска обезщетение и за по-
големи вреди съгласно чл.92, ал.1 от ЗЗД. 
 /2/.Неустойките се дължат в тридесет дневен срок от установяване на 
неизпълнението и се удържат от следващо плащане към Изпълнителят и/или от 
гаранцията за изпълнение на договора по преценка на Възложителя. 
 /3/.Плащането на неустойка не освобождава страната от изпълнение на 
договорните задължения. 
 Чл.26. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 
предяви иск срещу Изпълнителя за всички вреди и пропуснати ползи съгласно 
действащото законодателство в Република България. 

  
ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 Чл.27/1/.Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

 /2/.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

 /3/.Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 



загуби, както и да уведоми писмено другата страна в три дневен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за 
форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са 
настъпили форсмажорните обстоятелства. 

 Чл. 28. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

 Чл. 29. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.  

 Чл. 30. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие на някоя от страните /чрез техни представители, служители 
или работници/.  

 
ХIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.31. Настоящият договор се прекратява: 
 1.с изтичане на срока и при условията на чл.2; 
 2.по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма; 
 Чл.32. Договорът се прекратява, когато са настъпили съществени промени във 

финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на 
Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати, 
с писмено уведомление от Възложителя отправено до Изпълнителя, веднага след 
настъпване на обстоятелствата. 

Чл.33. Възложителят може да прекрати договора едностранно без предизвестие 
чрез писмено уведомлени е отправено до Изпълнителя, в следните случаи: 

1.ако Изпълнителя не изпълни 2 (две) последователни заявки за доставка, с 
последиците предвидени в чл.24, ал.1 относно дължимата неустойка; 

2.при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора, с 
последиците предвидени в чл.24, ал.1 относно дължимата неустойка; 

3.при неточно изпълнение на задълженията на Изпълнителя три или повече пъти 
за срока на договора, изразяващо се в лошо (некачествено), забавено (ненавременно) или 
частично (при неспазено количество) изпълнение, с последиците предвидени в чл.24, 
ал.1 относно дължимата неустойка; 

4.ако Изпълнителя използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата 
си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. 

 
ХІII. СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ 

Чл.34. /1/.Всички съобщения, уведомления, предизвестия и друга кореспонденция 
между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма, с 
изключение на случаите за  подаване на заявки за хранителните продукти и относно 
предявяване на рекламации чрез писмено съобщение. 

/2/.За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по 

пощата; 
- датата на приемането при изпращане по факс и ел.поща.  

Чл.35. За писмената кореспонденция страните по договора декларират следните 
данни: 

адрес на Възложителя: град Годеч, пл. „ Свобода”№1,  
факс: 0729 23513 
e-mail: obshtina_godech@abv.bg;   
адрес на Изпълнителя: ………………………………………………………………….. 
факс: …………. 
e-mail: ……….. 
Чл.36. 1/.При промяна на посочените в настоящия договор данни всяка от страните 

е длъжна да уведоми другата в три дневен срок от настъпване на промяната, а при 



промяна на данните по чл.35 от същия, страната е длъжна незабавно /в същия ден/ да 
съобщи на другата за настъпилата промяна.  

/2/.Всяко съобщение, изпратено от едната до другата страна, се смята за получено, 
ако е изпратено на последния известен адрес, лице и/или телефон. 

 
 

ХIV.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 Чл.37. Страните по този договор не могат да го изменят. Изменение се допуска по 
изключение само в случаите предвидени в Закона за обществените поръчки. 

 Чл.38. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България. 

 Чл.39./1/.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод 
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и 
обстоятелства, свързани с обичайната дейност на страните, търговската дейност, 
техническите процеси, проекти или финанси на страните, свързани с изпълнението на 
обществената поръчка. 

 /2/.Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на 
задължителната информация, която Възложителят представя на Агенцията по 
обществени поръчки съобразно реда предвиден в ЗОП. 

 Чл.40.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

 Чл.41.Настоящият договор съответства на приложения в документацията за 
участие в процедурата проект, като неразделна част от него са:  

1. Техническата спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор.  
2. Ценово/и предложение/я  –  приложение № 2 към настоящия договор.  
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката  –  приложение № 3 към 

настоящия договор. 
 
  Настоящият договор се състои от ………….. страници и се изготви и 

подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя. 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                  ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
                                                 

 
………………………..                                                           ………………………. 
Кмет на община Годеч 
 
 

 

………………………  

Гл. счетоводител  

 


