
 

Д О Г О В О Р  

 

за доставка на готова болнична храна  

за нуждите на пациентите 
 

№ 30/ 08.04.2019 г. 
 

Днес, 08.04.2019 г., в гр. София, между  

 

          „Четвърта Многопрофилна Болница за Активно Лечение– София” EАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония” № 38, с ЕИК 000689047, 

представлявано от доц. д-р Аркади Иванов, дм – Изпълнителен директор,  наричано по-долу 

за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

И 

“БОЛКАН МИЙЛ ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: област София 

община Своге, с. Лъкатник 2272,ул. Христо Ботев №1,тел./факс 02 9432341, 0887516357, е-

mail:bolkanmeal@abv.bg,  с ЕИК 1312325345 представлявано от Илиян Младенов -Управител, 

наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,  

за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да купува 

готова болнична храна за нуждите на пациентите, наричана по-нататък „готова храна” при 

цена, срокове и условия, договорени с настоящия договор. 

 1.2. Готовата храна се приготвя и доставя съгласно Приложение №1, №1.1 и №1.2, 

които са неразделна част от този договор. 

1.3. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват 

въз основа на писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, взависимост от фактическите 

потребности на болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за 

изпълнението на поръчката. 

1.4. Офертата на изпълнителя е неразделна част от настоящия договор, като условията 

й се считат по право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено. 

  

 

ІІ. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА  

 

2.1. Готовата храна ще бъде доставяна в „Четвърта Многопрофилна Болница за 

Активно Лечение – София” EАД ежедневно в следните часови интервали, съгласно 

Приложение №1: 

-  закуска- от 7.00 часа до 7.30 часа; 

-  обяд- от 11.00 часа до 13.30 часа; 

-  вечеря- от 17.00 часа до 17.30 часа.  

2.2 Доставянето и получаването на храната става с подписването на приемо-

предавателни протоколи от упълномощени представители на двете страни. 

 

 

 



 

ІІІ.  ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 

 

 3.1. Общата ориентировъчна стойност на договора за периода на действието му 

възлиза на   39 200,00 лева без ДДС или  (тридесет и девет хиляди и двеста лева и нула 

стотнинки) лева с ДДС, въз основа на оферираните единични цени и количества по диети в 

рамките на възложените с настоящия договор и съгласно Техническа спецификация – 

Приложение № 1, приложения №1.1 и 1.2, неразделна част от договора 

3.2. Единичните цени на стоките, предмет на настоящия договор, са съгласно 

ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и включват всички разходи до мястото на изпълнение.  

3.3. Изпълнението на договора се извършва по единични цени, посочени в офертата 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за целия срок на действие на договора.  

3.4. Плащанията на доставената храна се извършва по банков път по сметката на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 дни след представяне на фактура, подписана и одобрена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

  

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

4.1.1.Да приготвя храната по диети, вид и количество, посочени в приложенията към 

настоящия договор. 

4.1.2. Да доставя ежедневно готовата храна в сроковете, посочени в т.2.1. 

4.1.3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовата храна в мястото на доставката. 

4.1.4.При приготвянето и доставката на готовата храна да спазва изискванията за 

болничното хранене, утвърденото меню в приложенията към договора, рецептурите и 

изискванията на държавния здравен контрол. 

4.1.5. Да доставя готовата храна съгласно требвателния лист на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.1.6. Да доставя готовата храна със собствен транспорт. 

4.1.7. Към всяка фактура да изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за 

предадената храна за периода. 

4.1.8. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на технологични 

проблеми, които биха довели до промяна на уговореното меню и да съгласува промененото 

меню. 

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира  качеството на храната, предмет на договора, като 

се задължава да изпълнява договора в собствения си кухненски блок. 

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена съгласно условията на 

този договор. 

 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

 5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 5.1.1. Да изготвя седмичното меню в съответствие с Приложение №1 и Приложения 

№1.1 и №1.2. 

 5.1.2.  До 09,00 часа всеки ден ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

требвателен лист за храната за следващия ден, в който се посочва броя на пациентите по 

видовете диети, а за новопостъпилите - до 12,00 часа на същия ден.   

 5.1.3. Да проверява качеството на храната чрез упълномощено от него лице и да прави 

рекламации при необходимост. 



 5.1.4. Съдовете, в които се доставя храната, да се връщат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 

следващата доставка. 

 5.1.5. Да упълномощи лице, което ежедневно да приема доставената храна и да 

подписва приемо-предавателния протокол. 

 5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава храната, предмет на този договор, която отговаря 

по вид, количество и качество на договореното в договора. 

 

 

VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 

 

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за годността на доставената храна съобразно 

изискванията на приложимото действащо законодателство и настоящия договор. 

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

- за отклонения в количеството (разлика в броя (грамажа) на заявените порции и броя 

(грамажа) на порциите, указани върху съда за транспортиране), установени при 

подписването на приемо-предавателен портокол за получаване на съответното количество 

готова храна или за отклонения в количеството, които не могат да бъдат констатирани при 

обикновен оглед и установени след подписването на приемо-предавателния протокол. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмено или устно искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави 

липсващото количество в срок, указан в отправеното искане, или да приспадне липсващото 

количество от дължимата цена. 

- за отклонение в качеството, които не могат да бъдат констатирани при обикновен 

оглед и установени след подписване на приемо-предавателен протокол.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  

отправя писмено или устно искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със следните възможности: 

 - доставената храна да бъде върната и заменена с годна и отговаряща на изискванията; 

 - да бъде подменена с готови хранителни продукти на същата стойност, отговарящи 

на изискванията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

 - да приспадне върнатото количество храна от дължимата цена.  

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено, включително по факс, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за наличието на явни или скрити недостатъци на доставенената храна. В рекламацията се 

посочва задължително вида и количеството на рекламираната храна, писмената заявка, 

датата на доставка и приемо-предавателния протокол, както и основанието за рекламацията. 

6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 

договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на 1960,00лева (хиляда 

деветстотин и шестдесет лева и нула стотинки) лева, представляващи 5 (%)  от неговата 

обща стойност, без ДДС. 

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и 

когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 10 

дни. 

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 

лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

6.7. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията по т. 6.5 в срок от 14 дни след приключване на изпълнението, без да 

дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 

6.9. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса 

на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 

решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 

гаранцията за изпълнение. 



 

 
VІI. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

7.1. При забавено изпълнение на задължениета си по настоящия договор неизправната 

страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.03% върху стойността на 

неизпълнението за всеки ден изпълнение, но не повече от 10% от стойността на 

неизпълненото, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те 

надхвърлят договорената неустойка.  

7.2. Когато при предявяване на рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 

задълженията си по предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в 

договорения срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от цената 

на храната, за която е направена рекламация. 

7.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да го развали едностранно, като даде на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение на предупреждение, че след изтичането на 

срока ще смята договора за развален. При разваляне на договора по тази точка 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дъжи неустойка в размер на 20% от стойността на договора без ДДС.  

7.4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удържа договорените неустойки от представената от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение.  

7.5.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освобождава изцяло внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция 

за добро изпълнение в четиринадесет дневен срок от прекратяването на договора, с 

изключение на хипотезите по т. 7.1. – 7.4. от този раздел. 

 

 

VIII СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

 

8.1. Договорът влиза в сила от 21.04.2019г. и има срок на действие дванадесет месеца. 

8.2. Действието на договора се прекратява преди изтичане на срока по т. 8.1., 

когато бъде достигната стойност от 70 000 лв без ДДС, както и на основанията в ЗЗД и 

ЗОП.  

 

IX ДРУГИ УСЛОВИЯ 

   

9.1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 

бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето 

им по факс.   

9.2. Всяка страна е длъжна да уведоми другата за промени в обстоятелствата по този 

договор в тридневен срок от настъпването им. 

9.3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на 

контакти и изпълнение на задълженията си по настоящия договор: 

9.3.1. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Бети Коева, тел. 02 953 24 85, в. 308 

9.3.2. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Илиян Младенов, тел. 02/9432341, 0887516357 

9.4. За дата на съобщението се смята: 

• Дата 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 

 9.5. Страните нямат право да прехвърлят правата и задълженията си по този договор. 



9.6. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 

договора, освен при спазване изискванията на закона.  

9.7. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във 

връзка с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно 

действителността, тълкуването, изпълнението или неизпълнението или прекратяването му, 

ще се уреждат от страните по споразумение. 

9.8. При непостигане на споразумение страните отнасят спора за разглеждане и 

решаване от компетентния софийски съд по реда на ГПК. 

9.9. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за 

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

или договора като цяло.  

9.10.  Към датата на подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 

представил документи по чл. 112, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП: 

 

  Неразделна част от настоящия договор са Техническа спецификация Приложение № 

1, приложения № 1.1. и № 1.2. и ценовата оферта на участника в обществената поръчка, 

определен за изпълнител 

Настоящия договор се подписа в два еднообразни екзепмпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:...................................          ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ........................... 
На основание чл.2 от ЗЗЛД            На основание чл.2 от ЗЗЛД                                             

            (Доц. д-р Аркади Иванов, дм)              (Илиян Младенов) 

 

 
                       На основание чл.2 от ЗЗЛД                        

Гл. счетоводител:.....................       

                              /В. Николов/      
                       На основание чл.2 от ЗЗЛД                        

Адвокат:.....................................                 

                 /М. Кръстева/      
                      На основание чл.2 от ЗЗЛД                        

Икономист ОП:.........................       

                         /М. Величкова/         

 


