
 

 

 
СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ 

УЧАСТНИК:............................................................................................... 

 

 

№ ОПИСАНИЕ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ДОКУМЕНТ БР. БР. 

СТР. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

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

                                                                                                                     (подпис, печат) 

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

                 Трите имена и качеството на лицето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

Чл.47 ал.1 ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/            

ЕГН    , в качеството ми на _______________________ (посочете 

длъжността) на           (посочете фирмата на 

участника), ЕИК     

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/ Реабилитиран съм за: 

1.1 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

1. 2. подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

2. Представляваният от мен участник        (посочете 

фирмата на участника) : 

- не е обявен в несъстоятелност; 

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури 

съгласно националните му закони и подзаконови актове. 

- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, 

освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 

данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен. 

 Задължавам се в случай, че представляваният от мен търговец бъде избран за 

изпълнител да удостоверя горепосочените обстоятелства с надлежни документи, издадени от 

съответните компетентни органи. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки 

 

Долуподписаният /-ната/         

   ЕГН    , в качеството ми на _______________________ 

(посочете длъжността) на           (посочете 

фирмата на участника), ЕИК   ,   

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:  

1. Като лице по чл.47 ал.4 ЗОП  не съм свързано лице с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация. 

2. Не е сключван договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване 

на конфликт на интереси.    

Запознат съм за задължението си да уведомя Възложителя в 7-дневен срок от настъпване на 

промени в декларираните от мен обстоятелства. 

 

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на 

неверни данни. 

 

 

 

 

    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 
По смисъла на пар.1 т.23а ДР на ЗОП "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 

дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 

упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

 



 

До ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” 

гр. Бургас 

 

УЧАСТНИК: ...................................................................................................... 

Адрес за кореспонденция ................................................................................. 

   

 

О Ф Е Р Т А 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

процедура - Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за 

учениците от I до-IV клас в ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- БУРГАС за 2015 година. 

  

 

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и 

ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем 

определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения 

срок. 

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок 

от 60 календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване 

на офертите за участие. 

 

 
 

…………………………                  подпис и печат:…………………………….. 

Дата  ……………………               …………………………………………………… 

 трите имена и качеството на лицето, полагащо подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” 

гр. Бургас 

 

УЧАСТНИК: ...................................................................................................... 

Адрес за кореспонденция ................................................................................. 

 

Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от I 

до-IV клас в ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- БУРГАС за 2015 година. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 

 Уважаеми Дами и Господа, 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в така 

провежданата процедура.  

 

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения дейностите по предмета 

на обществената поръчка. 

      Декларираме, че закуските  ще отговарят на следните изисквания: 

- Да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички 

изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

- Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

-  Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на 

Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

-  Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на 

Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

- Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 

 -  Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 

25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 

- Да бъдат приготвяни съгласно сборника рецепти за ученическо столово 

хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ 

и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 

 

 

Закуските ще се доставят по график, одобрен от възложителя, който ще бъде 

съобразен с учебните смени на учениците. 

- закуските да се доставят предварително опаковани, като опаковката трябва да 

предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му 

характеристики.  

-  Всяка партида да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 

храната, и документ за качество и безопасност. 



- При транспортирането да се спазват изискванията на приложение II, глава IV на 

Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 

относно хигиената на храните (OB L 139, 30.4.2004 г.) и глава трета, раздел IV на 

Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.). 

-  Да се приготвят в деня на доставката. 

- Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми 

- Участникът е длъжен да гарантира пълна подмяна на приготвената храна с 

отклонение в качеството и да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до 

един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението.  

- Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на доставката 

на храната са за сметка на изпълнителя. 

        

 

 

Ние сме съгласни при определяне на количествата приготвяна храна Възложителят да 

увеличава или намалява броя на заявените количества готова храна спрямо броя на децата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                  подпис и печат:…………………………….. 

Дата  ……………………               …………………………………………………… 

 трите имена и качеството на лицето, полагащо подпис 
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До ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН” 

гр. Бургас 

Р. България 

 

УЧАСТНИК: ...................................................................................................... 

Адрес за кореспонденция ................................................................................. 

 

Приготвяне и доставка  на подкрепителна закуска за учениците  I до IV клас в ОУ 

„Елин Пелин-Бургас” за 2015 година. 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в 

обявената от Вас горепосочена обществена поръчка  

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с Вашите 

условия. 

 

Ние предлагаме  единична  цена ....................... с ДДС. 

Предлаганата от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е в размер на: 

................................... лв. словом …………………………………. лв. без вкл. ДДС  
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията на 

поръчката.  

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

 

 

 

…………………………                  подпис и печат:…………………………….. 

Дата  ……………………               …………………………………………………… 

 трите имена и качеството на лицето, полагащо подпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСЪК 

 

 Долуподписаният/-ната ................................................................................................, 

ЕГН........................................,в качеството ми на ..................................................... на 

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

седалище и адрес на управление: 

……………………………………………………………………………  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Представляваното от мен дружество е сключило и изпълнило следните договори 

с предмет приготвяне и доставка на храна: 

Предмет на договора 

(кратко описание) 

Дата на 

сключване 

Период на 

изпълнение 

Контрагент  

(клиент с когото 

е сключен 

договора) 

 

Стойност на 

договора 

1 2 3 4 5 

1. ........... 

2. .......... 

3. .......... 

4. ………. 

5. ………. 

 

    

 

Опис на препоръките за добро изпълнение, приложени към настоящия списък: 

1. .......................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................... 

3. .......................................................................................................................................... 

4. .......................................................................................................................................... 

5. .......................................................................................................................................... 

 

Известна ми е наказателната отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       

        (подпис и печат) 

 

 



ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Долуподписаният/ната 

……………………………………………………………………, в качеството си на 

…………………………………………… (управител или друг представител) на 

……………………………………………………………... (наименование на участника), и 

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура с предмет:  

Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от I 

до-IV клас в ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- БУРГАС за 2015 година. 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните транспортни 

средства:  

 

      № по 

        ред 

Вид и марка на транспортното 

средство 

   Година на 

производство 

Собствено/ 

наето/лизинг  

    

    

    

    

    

 

 

 

Известно ми е, че при вписване на неверни данни  в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

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

          (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният/ната 

……………………………………………………………………, в качеството си на 

…………………………………………… (управител или друг представител) на 

……………………………………………………………... (наименование на участника), и 

с оглед на участието на представляваното от мен дружество в процедура с предмет:  
 

Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от I 

до-IV клас в ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН”- БУРГАС за 2015 година. 

 

 

Декларирам,че  

 

Запознахме се съдържанието на проекта на договор. 

Приемаме условията на проекта на договор. 

 
 

 

 

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

          (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Д О Г О В О Р 

проект 

  
Днес, ..………… 2015 г., в гр. Бургас, между: 

 

 ОУ „Елин Пелин”, гр.Бургас,, представлявано от Директора Момка Дивчева с 

главен счетоводител:.Диана Колева.. Булстат 000049531, от една страна, наричана по-

долу за краткост Възложител 

и 

.………………......………………….., ЕИК ……………, със седалище и адрес на 

управление:.................……………………………………………………….., 

представлявано от ............................................, ЕГН…………………….., в качеството му 

на…………………….., наричан/о по-долу за краткост Изпълнител,  

 

С оглед протокол №...................../................... по чл.101г ЗОП на комисия, назначена 

със заповед №.........................на Директора на ОУ „Елин Пелин”, утвърден от 

възложителя и на основание чл.101е ЗОП, се подписа настоящия договор за 

следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

1.  Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Приготвяне и 

доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до-IV клас в ОУ 

„ЕЛИН ПЕЛИН”- БУРГАС за 2015 година  

 

II.СРОК НА ДОГОВОРА  

2. Настоящият договор влиза в сила при подписването му от двете страни.   

3. Срокът на изпълнение на настоящият договор е до 31.12.2015 год.  

Закуските ще се доставят по график, одобрен от възложителя, който ще бъде 

съобразен с учебните смени на учениците. 

 

 

ІІІ. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ: 

4. Общата цена за доставката е в размер на .........................лв. с ДДС или 

.......................лв. без ДДС с включени транспортни разходи до крайния получател, 

съгласно ценово предложение на изпълнителя, съставляващо неразделна част от 

настоящия договор. 

Единичните цени са както следва: 

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

съгласно ценово предложение на изпълнителя, съставляващо неразделна част от 

настоящия договор. 

5. Изпълнителят следва да представи фактура/и до пето число на следващия месец 

за извършените доставки през предходния месец, придружена с приемо-предавателни 

протоколи за извършените доставки. Разплащането се извършва в лева по банков път до 

10 (десет) календарни дни от датата на представяне на фактурата и протоколите.  

6. Плащанията по настоящия договор ще се извършват в български лева, по 

посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва: 

IBAN ……………………………………….. 

BIC ………………….. при ………………… 



  

ІV. БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

7. Закуските трябва да отговарят на следните изисквания: 

- Да са висококачествени, пълноценни и безопасни, като отговарят на всички 

изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока; 

- Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; 

-  Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, 

предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

- Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на 

Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците; 

-  Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на 

Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към 

безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата; 

- Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на 

здравеопазването; 

 -  Да отговарят на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от 

25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 

- Да бъдат приготвяни съгласно сборника рецепти за ученическо столово 

хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ 

и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
8. Възложителят има право: 

8.1. във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва 

проверка относно качеството, количеството и сроковете на изпълнение, без това да 

пречи на оперативната самостоятелност на Изпълнителя; 

8.2. да иска от Изпълнителя  възложеното да бъде извършвано в сроковете и без 

отклонения от поръчката; 

8.3. да откаже приемането на част или цялото количество храна, когато 

Изпълнителят се е отклонил от изискванията за количество и/или качество на храната 

по настоящия договор; 

8.4. да изисква до един час в деня на обаждането от констатиране на отклонението 

пълна подмяна на приготвената храна с отклонение в качеството. 

9. Възложителят е длъжен: 

9.1. да заплати дължимото в сроковете и начините, съгласно настоящия договор 

9.2. да предоставя на изпълнителя ежедневно заявки /по телефон или факс или 

електронна поща/ за необходимия за съответния ден брой храна. 

9.3.ако възложеното в настоящия договор е изпълнено качествено и в 

договорените срокове да приеме доставеното от Изпълнителя. 

10. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение при 

условията на настоящия договор. 

11. Изпълнителят е длъжен: 

да приготвя храната в деня на доставката, тъй като не се допуска храна, 

приготвена от предния ден и да я доставя в училището  

да гарантира пълна подмяна на приготвената храна при отклонение в качеството и 

количеството на  готовата храна, до един час от обаждането констатирането на 

отклонението или негодността.; 

 

 



VІ. САНКЦИИ и НЕУСТОЙКИ  

 

12. При пълно и/или частично неизпълнение на поетите с настоящия договор 

задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя, както следва: 

12.1. При пълно неизпълнение – в размер от 20 % (двадесет процента) от цената 

на договора; 

12.2. При частично неизпълнение или некачествено изпълнение на поетите с 

настоящия договор задължения – 20 % (двадесет процента) от стойността на 

неизпълнените или некачествено извършените дейности. 

12.3. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 

Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от  0,5 % (нула цяло и пет 

процента) от цената на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от общо 20 % 

(двадесет процента) от цената на договора. 

13. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да 

предяви иск за вреди срещу Изпълнителя, съгласно действащото законодателство в 

Република България.  

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

14. Настоящият договор се прекратява: 

14.1. с изтичане на срока му; 

14.2. едностранно от Възложителя, без предизвестие,  при системно /повече от 

три констатирани/ неизпълнение на задълженията отстрана на Изпълнителя, 

регламентирани в настоящия договор. 

14.3 Възложителят може да прекрати договора, при наличието на обективна 

невъзможност да изпълнява задълженията си или ако в резултат на обстоятелства, 

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

промяна на нормативната база и прекратяване на финансирането.  

14.4 по взаимно съгласие, изразено писмено 

14.5 при достигане на прогнозната стойност, обявена при откриването на 

процедурата за определяне на изпълнител. 

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство на Република България. 

Страните се съгласяват при възникнали имуществени спорове между тях при или 

по повод изпълнението на настоящия договор, да ги отнасят за разрешаване пред 

компетентния съд. 

Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна 

да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната. 

Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както 

следва: 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:                                        ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Адрес за кореспонденция:                       Адрес за кореспонденция: 

                                                                       гр.Бургас,   ул. „Сан-Стефано” №88                                     

Факс: ................................                           Факс: .................................              

 

Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми другата 

при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се смята за 



получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния известен 

адрес. 

 

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три 

за Възложителя и един за Изпълнителя. 

 

Приложения неразделна част от договора – предложение за изпълнение на 

изпълнителя; 

Ценово предложение на изпълнителя. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………….     

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………….     

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


