
Д О Г О В О Р

№ ....Шй.. jJMzL 2014 г.

Днес, 10.05.2014г., между:

1. ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН”, със седалище и адрес на управление: 
гр.Пловдив- ул.”Турист” №2, ЕИК по БУЛСТАТ 000452023, представлявано от СИМОН МОВСЕС 
ТЮТЕЛЯН на длъжност ДИРЕКТОР, наричано по-долу „Възложител“, от една страна, и

2. „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. „Евксиноград”, 
ул. „22-ра“ № 17 А, регистрирано с ф.д № 6/13.01.2003 г. по описа на Варненски окръжен съд, с ЕИК 
по БУЛСТАТ 103795327, представлявано от Управителя СВЕТЛА КОСТОВА АНАНИЕВА, 
наричано по-долу „Изпълнител“, от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи и достави учебници и учебни 

помагала, описани по заглавия и брой в заявки и ценово предложение по обособена позиция №3, 
които са неразделна част от договора. Фактураните количества трябва да съответстват на 
количествата, посочени от Възложителя в заявката и от Изпълнителя в ценовото предложение.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) За точно изпълнение на възложеното Възложителят дължи на Изпълнителя цена за 

учебници и учебни помагала 1 492,85 (хиляда четиристотин деветдесет и два лева и осемдесет и пет 
стотинки) лв. с ДДС, съгласно подадената заявка до Изпълнителя и ценовото предложение.

(2) Възложителят предоставя на Изпълнителя аванс в размер на 40 %, платим след превеждане от 
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити на авансовата сума по субсидията за закупуване на 
учебници и учебни помагала, който се приспада от общата дължима сума. В платежното нареждане 
задължително се попълват номерът на договора (даден от Изпълнителя), номерът на фактурата, името на 
училището, населеното място и общината.

(3) Окончателното плащане се извършва в срок от 10 (десет) дни след изпълнение на доставката и 
представяне на фактура оригинал. В платежното нареждане задължително се попълват номерът на 
фактурата, името на училището, населеното място и общината.

(4) Плащанията по ал. 2 се извършват по сметка 
IBAN: BG96UBBS8002 1019 4559 20
BIC: UBBSBGSF
на Изпълнителя при Обединена Българска Банка , гр. Варна.

СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. Срокът за изпълнение е 28.08.2014 г.

Чл. 4. (1) Място на изпълнение на доставката е склад на Възложителя на адрес: гр.Пловдив, 
ул.’’Турист” №2.

(2) Транспортът от складовете на Изпълнителя до склада на Възложителя се извършва от 
Изпълнителя и е за негова сметка.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да достави учебниците и учебните помагала, предмет на този 

договор, в съответствие със заявката на Възложителя в уговорените срокове, при точно спазване на 
броя, качеството и вида им.

Чл. 6. Изпълнителят има право при точно изпълнение на задълженията си да получи 
уговореното възнаграждение.

Чл. 7. Рискът от случайното погиване или повреждане преминава върху Възложителя от 
момента на предаване, установено с протокол за доставка.



•Чл. 8. Възложителят има право:
1. Да изиска от Изпълнителя да достави учебниците и учебните помагала, предмет на този 

договор, без отклонения от договореното.
2. При необходимост да подаде допълнителни заявки за учебници и учебни помагала, в срок до 

10.10.2014г., които ще бъдат доставени от Изпълнителя в срок до 31.10.2014г.
Чл. 9. След приемане на продукцията възложителят е длъжен да заплати уговорената цена 

съобразно клаузите на настоящия договор.

ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 10. Приемането се извършва от упълномощен представител на Възложителя, който 

проверява количеството и видимото качество на доставените учебници и учебни помагала в 
присъствието на представител на Изпълнителя, за което се подписва и подпечатва от 
представителите на Изпълнителя и Възложителя протокол за доставка

Чл. 11. Възложителят има право да уведоми Изпълнителя в срок до 30.10.2014 г. за забелязани 
отклонения от съдържанието, дефектни коли или други установени недостатъци.

Чл. 12. В случаите по чл. 11 Възложителят има право да поиска замяна на негодните или с 
недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания, като посочи и срок за това.

ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 13. Ако Изпълнителят по своя вина не достави част или цялото количество учебници и 

учебни помагала в срока по чл. 3, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 % от 
стойността на недоставеното количество за всеки ден закъснение до датата на действителната 
доставка.

Чл. 14. Ако Възложителят просрочи плащанията по този договор, дължи неустойка на 
Изпълнителя в размер на 0,1 % от стойността на договора за всеки просрочен ден.

Чл. 15. В случай, че при констатирани недостатъци Изпълнителят не ги отстрани в уговорения 
срок, Възложителят има право на неустойка в размер на 0,1 % от цената на изпълненото с 
недостатъци количество за всеки просрочен ден.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 16. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
Чл. 17. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 

действащото законодателство на Република България.
Чл. 18. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени 

споразумения между страните. При непостигане на съгласие спорът се решава от съда по реда на 
ГПК.

Неразделна част от този договор е Заявка за учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 
година и Ценово предложение по обособена позиция № 3.

Договорът се съставя в три еднообразни екземпляра, по два за Възложителя и един за 
Изпълнителя, и влиза в сила от датата на подписването му.

Заявка и договор може да се изтеглят и попълнят на адрес: w w w .b ititech n ik a .com  
Адрес за кореспонденция:

Издателство „Бит и Техника“ ООД, ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101, 9009 гр. Варна 
тел.: 052/36 32 74, 052/36 26 14, факс: 052/36 29 37 
e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg.

За гр. София, София област и област Перник може да използвате адрес за контакт: Елена 
Николова Николова, ж.к. „Разсадника“, бл. 65, вх.Е, ап.З, тел.: 02/928 11 74, 0887/09 74 12, 0884/05 36 
90, 0879/28 11 74, e-mail: elena_bititechnika@abv.bg .
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ЗАЯВКА
за учебници и учебни помагала за подготвителен клас и за II - VII клас

ДК 07_01_04

Тази заявка се попълва и изпращ а на издателство „Бит и техника” О О Д  от училищ ето, ако договорът за 
доставка се сключва с училищ ето или от общ ината, ако договорът за доставка се склю чва с общ ината. 
Цените са съобразени с норм ативите съгласно ПМ С № 104/10.05.03 и изм. Д В бр .5/2009,Д В  бр. 78/2010г.

Клас Учебен предмет
У чебник (учебно помагало), 

автори

Кол-во  
според П М С  

№ 104 Брой
Ед. цена с 
ДДС ,лв.

Сума с 
Д Д С , лв.

ПГ
5-6

Конструктивно- 
технически и 

битови дейности

Албум по КТБД (е щанцовани приложения 
и комплект материали)

Св. Петкова и др.

за всички 
деца 5,10 0,00

ПГ
6-7

Конструктивно- 
технически и 

битови дейности

Помагало по КТБД "Малчугани 
майсторани" (книжка и албум с щанцовани 

приложения и комплект материали)
Св. Петкова и др.

за всички 
деца

5,96 0,00

II
Домашен бит и 

техника
*Домашен бит и техника за 2. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
частично 9,00 0,00

II
Домашен бит и 

техника
Албум с приложения по ДБТ за 2. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 41 4,40 180,40

III
Домашен бит и 

техника
Домашен бит и техника за 3. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 3,38 0,00

III
Домашен бит и 

техника
Албум с приложения по ДБТ за 3. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 4,50 0,00

IV
Домашен бит и 

техника
*Домашен бит и техника за 4. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
частично 9,00 0,00

IV
Домашен бит и 

техника
Албум с приложения по ДБТ за 4. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 49 3,00 147,00

V
Домашна техника и 

икономика
Домашна техника и икономика за 5. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 52 8,95 465,40

VI
Домашна техника и 

икономика
Домашна техника и икономика за 6. клас,

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 53 8,75 463,75

VII Технологии
Технологии за 7. клас

доц. д-р инж. Т. Николова и др.
за всички 
ученици 34 6,95 236,30

41 Всичко 1492,85
Забележки (съгласно Наредбата за учебниците и учебните помагала и Указанията на МОМН):

1. Албумите с приложения по Домашен бит и техника за 2. и 4. клас се заявяват според доставените през 2012 и 
2013 година учебници и броя на учениците.
2. За 3., 5., 6. и 7. клас учителите имат право свободно да изберат одобрени учебници и албуми и да правят 
поръчки според броя на учениците.
3. Направеният от учителите избор не може да бъде променян в общината.
* За учебниците, отбелязани със звездичка, се заявяват само недостигащите бройки ( за новите ученици и за
замяна на похабените учебници).

................................  Симон Мовсес Тютелян - дидектдар
(дата) (име, фамилия, длъ^но


