
Д О Г О В О Р № 1  
 
 

Днес, 23.04.2014 година, в гр. Стара Загора между, 
“КОЦ - Стара Загора” ЕООД – гр. Стара Загора, представляван от  
Управителя – д-р Петьо Чилингиров, регистриран в ТР на АВ с ЕИК: 
000812197, ИН по ЗДДС: BG 000812197 със седалище и адрес на 
управление: гр. Стара Загора, ул.”Д-р Тодор Стоянович” № 15, тел. 042/ 
627 125, факс: 042/600 959 наричан за краткост Възложител, от една 
страна, 

и от друга страна  
„СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост - 4, ул. „Бизнес 
парк София” №1, бл. 12, ет. 1, тел. 02/4899 800, факс 02/ 4899 888, ЕИК 
131085380, ИН по ЗДДС: BG 131085380, представлявано от Арно Никола 
Мартена – Управител, наричано за краткост  Изпълнител, въз основа на 
класиране на Изпълнителя в открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка, извършено с Решение № 47/25.03.2014г. на Управителя на „КОЦ 
– Стара Загора” ЕООД се сключи настоящият договор за следното: 
 

I. Предмет на договора 
 

1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва 
осигуряване на храна чрез ваучери за персонала на “КОЦ – Стара Загора” 
ЕООД по Наредба № 11/21.12.2005г. на МТСП и МЗ /обн. ДВ 
бр.1/03.01.2006г./, в това число: 
          а. Изработване, отпечатване, персонализира в индивидуални 
пликове, пакетиране и доставяне на ваучерите за храна по заявки на 
Възложителя. 
          б. Осигуряване ползването на ваучерите като платежно средство в 
търговски обекти по смисъла на §1, т.4 от ДР на Наредба № 7 от 
09.07.2003г. на МТСП и МФ (ДВ бр. 66 / 2003г. изм. и доп.), които обекти 
са подробно описани в Приложение № 1 към настоящия договор, 
представляващо неразделна част  от него. 
 2. Договорът е със срок на действие 24 месеца от подписването му. 
 

II. Права и задължения 
 

1. Изпълнителят се задължава да изработи,  отпечата, персонализира 
в отделни индивидуални пликове, пакетира и достави заявените от 
Възложителя количества ваучери в срок до 1 /един/ работен ден считано 
от датата на плащане на номиналната им стойност и възнаграждението по 
отпечатването им.   



2. Изпълнителят се задължава отпечатаните и доставени ваучери да 
са с номинална стойност 1.00 /един/, 2.00 /два/ , 5.00 /пет/ и 10.00 /десет/ 
лв. – според заявеното от Възложителя. Видът и формата им следва да 
отговарят на изискванията посочени в Наредба № 7 от 09.07.2003г. (ДВ бр. 
66 / 2003г. изм. и доп.) 

3. Възложителят няма задължение за минимална обща стойност (в  
рамките на срока на договора или за по кратък от него период) на заявени 
за доставка ваучери.  

1. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери,  
които са доставени, без да е направена заявка. 

2. Изпълнителят е длъжен да осигури ползването на ваучерите като  
платежно средство в търговските обекти по Приложение № 1. 

3. В случай, че някой от търговските обекти по Приложение № 1  
прекрати дейността си или по друга причина спре да признава ваучерите за 
платежно средство, Изпълнителят е длъжен да го замени в двуседмичен 
срок с друг. 

4. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с  
еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Ако Изпълнителят изпълни 
заявената доставка на части, той поема за своя сметка транспортните и 
другите доставни разходи. 

8. В срок до 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност 
на ваучерите, Възложителят връща неизползваните ваучери на 
Изпълнителя, като Изпълнителя се задължава да ги замени с нови ваучери 
до размера на номиналната им стойност. 

9. Отпечатаните и доставени ваучери следва да могат да се ползват в  
срок до 12 календарни месеца. 

10. Финансовите отношения, произтичащи от този договор, се 
регулират от записаните в договора правила и след изтичане на неговия 
срок на действие. 

 
IІІ. Цена и заплащане 

 
1. Възложителят заплаща на Изпълнителя номиналната стойност на  

ваучерите и възнаграждение за изработването, отпечатването, 
персонализирането в индивидуални пликове, пакетирането и  доставянето  
им в размер на 0,04лева без ДДС за един брой ваучер, без оглед на 
номиналната му стойност. 

2. Възложителят няма ангажименти към финансовите 
взаимоотношения между Изпълнителя и търговските обекти, в които са 
използвани ваучерите. 

3. Плащанията се извършват по сметка IBAN:BG 75 TTBB 9400 1521 
0391 58, BIC: TTBBBG22 в банка „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ 
ЕКСПРЕСБАНК” АД – гр. София и по сметка “ваучери за храна”. 



4. Страните приемат сумата от 162240лв. /сто шестдесет и две хиляди 
двеста и четиридесет лева/ като крайна обща стойност на този договор за 
срока на действието му, като Възложителят не се задължава до изтичане 
срока на договора да поръча ваучери, които да покрият горната стойност 
напълно (100%). 
 

ІV. Специални условия 
 

1. При неспазване на определените срокове неизправната страна  
заплаща неустойка от 0.5% върху стойността на просроченото за всеки ден 
просрочие, но общо – не повече от 10% от стойността на просроченото. 

2. Изпълнителят предоставя на Възложителя гаранция  за добро 
изпълнение на настоящия договор в размер на 3244,80лв., в следната 
форма – банкова гаранция, представляваща 2% от стойността му. 

3. Възложителят задържа гаранцията и се удовлетворява от нея  когато  
Изпълнителят прекъсне или забави изпълнението с повече от 10 (десет) 
дни, след срока по раздел ІІ или не изпълнява други свои задължения по 
договор или от относимата към него правна уредба. 

4. Гаранцията по т.2 се освобождава след изтичане на 25 месеца от 
сключване на договора, въз основа писмено искане от страна на 
изпълнителя,  без Възложителят  да дължи лихви или обезщетение за 
периода, през който тя е престояла у него. 
 

V. Общи положения 
 
1. Освен в посочените в Закона  основания договора се прекратява  и с  

изтичане на срока му или достигане на неговата крайна обща стойност        
(посочена по – горе)- в зависимост от това кое настъпва първо във времето. 

2. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите  
на действащото законодателство. 

3.  Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра -  по  
един за всяка страна.  

4. Неразделна част от договора е Приложение № 1 – списък на  
търговските обекти на територията на гр.Стара Загора, в които могат да се 
използват ваучерите. 
 
За Възложителя:    За Изпълнителя: 
 
“КОЦ - СТАРА ЗАГОРА” ЕООД „СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

 
 

Управител: / п /   Управител:     / п / 
 

/д-р П. Чилингиров/   /Арно Мартена/    
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