
  

Образец №4  
                            ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р  
за отпечатване, управление и доставка на  ваучери за храна  

 
 Днес, ___________2013 г., в гр. Сливен, между : 
“Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД ,със  седалище и адрес на управление: 
гр. Сливен ул. “6-ти септември ” № 27, регистрирано в Агенцията по вписванията, ЕИК 
829053806, ИН по ДДС BG829053806 представлявано от управителя на дружеството Пламен 
Трифонов Трифонов от една страна , наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ   
и 
_____________________________, със  седалище и адрес на управление: гр. ______________, 
ул. _________________________ № ___________,  регистрирано в Агенцията по вписванията, 
ЕИК _______________, ИН по ДДС BG____________________представлявано от 
_________________________________, в качеството му на ______________________ от друга  
страна, наричано по-долу ОПЕРАТОР, на основание чл.41 от ЗОП и Решение №........ на 
управителя на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен” ООД гр. Сливен, се сключи 
настоящият договор за следното:  

 

І.ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА 
 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а ОПЕРАТОРЪТ приема срещу възнаграждение да  
отпечатва ваучери за храна и да ги предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на 
настоящия договор и изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и 
Наредба №7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като 
оператор.    

(2) Настоящият договор регламентира и всички услуги на ОПЕРАТОРА, свързани с 
управлението на системата за ваучери за храна.  

 
 ІІ. ЦЕНИ  И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл.2 (1)  Общата стойност на договора се формира въз основа на номиналната 
стойност на заявеното количество ваучери и стойността на услугата за отпечатвето и 
доставката им. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща по  банков път на ОПЕРТОРА:  
1. номиналната стойност на поръчаните ваучери за храна по специална банкова 

сметка, предоставена му от ОПЕРАТОРА 
2. договорената между двете страни стойност   на услугата  за отпечатване и доставка 

на ваучерите за храна, която е  ......% (............. процента) от номиналната стойност на всяка 
доставка, определен с офертата на ОПЕРАТОРА, върху която сума се начислява и 20 %  ДДС; 

(3) В случай на забавяне на плащането на номиналната стойност на ваучерите за храна 
и стойността на услугата по отпечатването  и доставката им, ОПЕРАТОРЪТ  има право да спре 
доставката на ваучери за храна до момента на  извършване на уговорените  плащания.   

(4) Сумата на банковите преводи по реда на чл.2, ал.2 от настоящия раздел се заплаща 
от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само въз основа на издадени от ОПЕРАТОРА  първични платежни 
документи. 

 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ    

 

Чл.3.(1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
1. Незабавно да уведоми ОПЕРАТОРА   в случай на установяване на загуба и/или 

подправяне и/или подмяна на ваучерите  за храна. 



  

2. Да предостави на ОПЕРАТОРА  всички необходими данни за отпечатването и 
доставката на ваучерите за храна  в съответствие с условията на настоящия договор, както и 
да подава заявка за доставка на ваучери за храна в електронен вид или по факс, в която се 
уточнява общата номинална стойност на ваучерите и  броят на ваучерите  от  съответен 
купюр (5  и 10 лв.) 

3. Да определи ОПЕРАТОРА   за свой единствен доставчик на ваучери за храна за срока 
на действие на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всякакви загуби, кражби или повреждане на ваучерите 
за храна, възникнали след доставката им до определеното от него лице и адрес за доставка.   
При възникване на някое от тези обстоятелства ОПЕРАТОРЪТ не е длъжен и няма да заменя 
или възстановява стойността на ваучерите  за храна. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  няма задължения към търговските обекти по повод осребряването 
на приетите ваучери за храна. Осребряването на ваучерите за храна се урежда между 
ОПЕРАТОРА и търговските обекти по силата на сключените между тях договори. 
  (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  приема, че ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на  
храните  и напитките   и за хигиената в търговските обекти, с които ОПЕРАТОРЪТ  има 
сключени договори за работа с ваучери за храна. 
 (5) В срок до 30 /тридесет/ календарни дни от изтичане срока на валидност на 
ваучерите за храна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да поиска замяна на неизползваните ваучери 
с нови, до размера на номиналната им стойност. 

Чл.4.(1)  ОПЕРАТОРЪТ  се задължава: 
1. До 3 (три) работни дни от получаването на писмената  поръчка за отпечатване на 

ваучерите за храна за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  да изпрати по факс или по  поща 
проформа фактури за: 

-номиналната стойност на  броя на заявените  ваучери за храна; 
-услугата по отпечатване и доставка на заявените ваучери за храна. 
2. Да отпечата и достави поръчаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ваучери за храна в 

индивидуални опаковки с номинал 60,00 лева, на  посочен  от  него адрес в срок до.......... 
работни дни от заплащането на номиналната стойност на ваучерите и стойността на услугата 
за отпечатване и доставка на ваучерите. Доставените ваучери трябва да отговарят на 
изискванията на чл. 22, ал.2 от  Наредба №7/ 09.07.2003г.  

3. Да достави заедно с  ваучерите  за храна оригиналите на фактурите за номиналната 
стойност на ваучерите за храна и  за стойността на услугата по отпечатването и доставката 
им.  

4. Да доставя ваучери в срок на валидност 
5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ актуализиран списък с търговските обекти, 

приемащи ваучерите 
6. Да заменя в срок до три работни дни ваучери, негодни за ползване поради 

технически несъответствия с изискванията за приемането им в търговските обекти. 
 7. Да заменя неизползвани ваучери с изтекъл срок на годност в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни от изтичане срока на валидност на ваучерите за храна  до размера на 
номиналната им стойност. 

8. незабавно  да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при отнемане на  Разрешението за 
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и да възстанови размера на 
номиналната стойност на издадените от него ваучери. 
 (2) ОПЕРАТОРЪТ има право да получи уговореното в чл.2, ал.2 от настоящия договор 
възнаграждение 

 
ІV.   ГАРАНЦИИ 
 
Чл.5.(1)  При  подписване  на  този договор   ОПЕРАТОРЪТ  представя документ за  

внесена гаранция за изпълнение в размер 2% от прогнозната стойност на договора, 
възлизаща на ............... лева.   



  

          (2) Гаранцията  за  изпълнение  се  освобождава   в   десетдневен срок от изтичане 
срока на договора и ако е изпълнена последната заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
          (3) Гаранцията за изпълнение обезпечава изпълнението на настоящия договор и при 
неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа внесената парична 
гаранция или предприема действия по усвояване на банковата гаранция 

 
V. ОТГОВОРНОСТ 
 
Чл.6.(1) При системно неизпълнение клаузите на настоящия договор от страна на 

ОПЕРАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ го предупреждава писмено.  Ако в тридневен срок продължава 
неизпълнението на договора от страна на ОПЕРАТОРА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  задържа внесената 
парична гаранция за изпълнение на договора или предприема действия за усвояване на 
неотменимата банкова гаранция. 
 (2) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи, 
които се доказват и събират по съдебен ред.  

 
VІ.  ДЕЙСТВИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.7. (1)  Настоящият договор има със срок на действие  до 31.12.2013 г. , считано от 
датата на подписването му. 

(2) Срокът за  изпълнение на  настоящия  договор  може да се удължи, при условие, че  
към датата на изтичането му не е сключен нов договор за отпечатване, управление и доставка 
на ваучери за храна, но не повече от три месеца и само при взаимно желание на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА, изразено в писмена форма.  

(3) Договорът  не може да се изменя, освен в случаите на чл. 43, ал.2 от ЗОП.    
 (4)  Настоящият договор се прекратява: 

1.  с  изтичане на срока , за който е сключен; 
 2.  по взаимно съгласие между страните; 

3.  едностранно от изправната страна при виновно неизпълнение от другата страна. 
4.  при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 
5.   автоматично в случай на отнето  Разрешение  за осъществяване на дейност  като 

ОПЕРАТОР на ваучери за храна.    

 
VІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 
 
Чл.8. (1)   Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и при 

положение, че са представени и приети за валидни следните документи: 
1. Документ  за внесена гаранция за изпълнение на договора  в размер на ..............  

лева. 
2. Удостоверения, издадени от съответните компетентни органи, съгласно 

изискванията на чл.47, ал.9 и чл. 48, ал.2 от ЗОП. 
(2) По време на валидността на този договор, всяка от страните е длъжна  незабавно 

да уведоми другата страна за всички настъпили промени по нейната фирмена и данъчна 
регистрация, които се отнасят, но не се ограничават до: наименование на дружеството, 
седалище и адреси за кореспонденция, телефон, факс,  номера на банкови сметки  и други 
обстоятелства, касаещи изпълнението на този договор. 

(3) Всички уведомления по този договор са в писмена форма, подписани от 
упълномощени представители на двете страни. 

(4) Всички спорове възникнали във връзка с настоящия договор, ще се уреждат чрез 
преговори между страните и по споразумение. 

(5)  В случай,  че спорът между страните не може да се разреши по споразумение, 
спорът следва да се отнесе за разрешаване от компетентния български съд по реда на ГПК. 



  

(6)  Приложими към настоящия  договор  са разпоредбите на българското 
законодателство. 

(7) Банкови сметки и адреси за делови контакти  на страните: 
        на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:         
  Разплащателна сметка : BIC: CBUNBGSF,   IBAN:  BG18 CBUN 9195 1000 0202 20  при 
банка: МКБ “ Юнионбанк ” АД – клон Сливен 
          Адрес за кореспонденция: гр.Сливен, ул.”6-ти септември ” №27,  

тел: 044/62 34 65 , факс: 044/62 34 13, лице за контакти: инж. Янчо Събев 
          на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :         
          Разплащателна сметка: BIC:……………….…..,  IBAN: ……………………………..…………… 
          при банка:…………………………………………………………………………………….……………….… 
          Адрес за кореспонденция: гр……….………..., ул…………….………………..…….” №……..,  

тел: …………….,  факс: ……………., лице за контакти: ………………………….…...…………. 
 
 

 
Този договор се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 
 
 
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ОПЕРАТОРА: 
УПРАВИТЕЛ:      УПРАВИТЕЛ: 
           (инж . Пламен Трифонов)        
 

 


