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ПОРЪЧАЙ ЗА ГРАД СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ: безплатния национален телефонен номер за доставка 080 040 020, 

                          интернет  базираната ни платформа www.fflittle.plus както и чрез мобилното ни приложение "Little Plus Delivery".

АБОНАМЕНТЕН ДОГОВОР
ЗА 

ДОСТАВКА БУТИЛИРАНА ВОДА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА ВЕНДИНГ
АВТОМАТ ЗА ВОДА

№ ...................../.............................година.

Днес, .........................в град Стара Загора между:
“УНИ ИНВЕСТ ПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. “Веселин
Ханчев” № 9, ЕИК 205038868, представлявано от Ненко Ненов – в качеството му на Управител, наричано
по-долу за краткост ИЗПЬЛНИТЕЛ
и 
............................................................................,  със  седалище  и  адрес  на  управление,  град  Стара
Загора,  .......................................................................,  ЕИК  ...........................,  представлявано
от  .........................................................,  в  качеството  му  на  .......................................,  наричана  по-долу  за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ,  се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 19 000 мл.  галони трапезна,  изворна,

минерална или зеолитна  вода, стек с 12 броя х 500 мл. трапезна, изворна, минерална или зеолитна  вода в
бутилки,  стек с  6 броя х  1500 мл.  трапезна,  изворна,  минерална или зеолитна  вода в  бутилки,  туби
трапезна, изворна, минерална или зеолитна  вода, 100  броя  чаши  х  200 мл.,  100  броя чаши х 330 мл.
/наричани по-долу за краткост “продукти”, “стока” или “продукция”/, срещу което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се
задължава да заплаща доставената стока по цена и при други условия, определени по-долу в настоящия
договор. За периода на действие на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за безвъзмездно ползване вендиг апарат/и за вода, чието разпределение е описано в: Приложение № 1.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ангажира да поръчва  минимум четири галона на месец,  на посочения от него
адрес:  град  Стара  Загора,  .......................................................................................,  лице  за
контакт..................................................................., телефонен номер за връзка ......................................

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3. Цената,  която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за  доставената  му стока,  е  указана  в  приложена  Оферта  на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Приложение № 2, съставляваща неразделна част от този договор.
4. Заплащането  на  стойността  на  получената  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стока  се  извършва  по  банков  път  по

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: BG65UNCR7000151UNIPLUS;
BIC: UNCR7000;
Банка: Уни Кредит Булбанк АД
Плащанията  ще  се  извършват  в  срок  най-късно  до  30  /тридесет/  дни  от  датата  на  фактурата,  като
фактуриране ще се прави един път месечно в края на месеца, за заявеното количество през текущия месец.

5. Плащането  се  счита  извършено  в  деня,  в  който  наредените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ средства  постъпят  в
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащане в брой е възможно, ако бъде извършено на представителя
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в деня на доставката.

СРОК
6. Настоящият договор е безсрочен и започва от момента на подписването му от двете страни.

ЗАЯВЯВАНЕ
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7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количеството и асортимента продукти, което желае да му
бъде доставено.  Заявката трябва да съдържа като минимум информация: видове артикули и количество за
всеки от артикулите. При промяна на адреса, упоменат в т.. 2 на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок  до
пет дни се задължава да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8. След получаване на заявката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да я приеме и изпълни в срок до 12 дванадесет
часа, за територията на град Стара Загора. При липса на изричен отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
се счита, че заявката е приета и следва да бъде изпълнена.

ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА. ПРЕДАВАНЕ
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявената стока на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 12 дванадесет часа, от момента

на приемане на заявката, за територията на град Стара Загора.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предава  стоката  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  на  посочения  в  заявката  адрес  за  доставка.

Разноските  по  транспортирането  на  стоката  от  склада  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  до  мястото,  указано  в
предходното изречение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. Рисковете  от  случайното  погиване  или  повреждане  на  продукцията  и  амбалажа  преминават  върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на получаването им.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да откаже получаването на стока, която е заявил и която е потвърдена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. Предаването на стоката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява със складова разписка и
подписването на приемо-предавателен протокол в два екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

14. Представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по приемането на стоката са негови служители, имената на които той
писмено  е  указал  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  Само  тези  представители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  имат  право  да
подписват  складовата  разписка  и  всички други  документи,  свързани с  получаването на  стоката,  и  да
правят рекламации относно количеството и качеството на доставената стока.

РЕКЛАМАЦИИ
15. Относно количество и/или явни дефекти на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации само в

момента на приемането. Рекламации относно срока на годност на доставената стока може да се правят
само в момента на получаване.

16. Рекламации относно скрити дефекти могат да бъдат правени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в десет дневен срок от
датата на приемането на стоката. Скрити дефекти на доставената стока са тези, които не е имало как да
бъдат забелязани при приемането на стоката. Рекламациите се правят в писмен вид. Заедно с направената
рекламация  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се  изпращат  и  мостри  от  дефектната  стока.  След  изтичане  на  десет
дневния срок, указан в изречение първо на настоящата точка, рекламации не се
приемат.

17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени за  своя сметка  всеки доказано некачествен свой продукт,
представен му обратно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочения срок за рекламация. Това задължение не се отнася
за случаите, когато стоката е увредена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради неправилно съхранение, излагащо я на
вредни  механични,  физични,  химични  и  всякакви  други  увреждащи  влияния,  както  и  от  неправилно
транспортиране.

18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговори писмено на всяко заявление за рекламация. Когато го отхвърля
като неоснователно, той е длъжен да обоснове това, ако е необходимо да приложи анализи и експертни
оценки на своите специалисти и да завери всички документи по отказа с подписите на специалистите си и
на законния си представител.

19. Единствено  компетентни  по  рекламациите  на  стоки  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са  неговите  експерти  и
лаборатории. Всяко оспорване на техни изводи и заключения става по съдебен ред.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща получената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стока по реда, установен с този
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договор.
21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се  задължава  да  спазва  търговска  тайна  и  да  не  разпространява  информацията,

получена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по повод сключването и изпълнението на този договор на трети лица.
22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да получи нова доставка,  ако е  в забава по отношение заплащането на

предходна доставка.
23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата си по този договор или да преупълномощава с тях

трети лица без изричното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
24. При получаване на доставката,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същия брой

празни галони, колкото е броят на получените. Празните галони следва да се върнат във вида, в който са
получени,  като  се  има  предвид нормалното им похабяване  поради употребата  им по предназначение.
Предоставените  вендинг  апарати  за  вода  се  употребяват  само  и  единствено  с  доставената  от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вода.

25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  длъжен да  представи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификат  за  произход и  качество  на
доставяната стока, както за водата, така и за галоните. 

26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените количества стока в уговорения срок
и в добър търговски вид.

27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да редува доставките на галони с вода.
28. За  предоставените  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  вендинг  апарати,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  осигури

безплатна  техническа  гаранционна  поддръжка  за  срока  на  настоящия  договор.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
препоръчва  да  се  извършва  саниране  /дезинфекциране  с  озон/  на  предоставените  вендинг  апарати
минимум два пъти годишно за  сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за
промени в състава на водата, настъпили след отварянето на фабрично запечатания галон или дължащи се
на нехигиенично ползване, вредно въздействие на околната среда, на подмяна на вида или марката на
ползваната в вендинг апарат/и  вода.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЕНДИНГ АПАРАТИ
29. С оглед на договорената в т. 2 минимална месечна консумация консумация, страните се договарят

следното:
29.1    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получава за ползване безвъзмездно един брой вендинг апарат за вода, за срока на
действие на този договор. Получения за безвъзмездно ползване вендинг апарат за вода остава собственост
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подлежи на връщане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при прекратяване на настоящия договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вендинг апарат за вода, при прекратяване на
договора в състоянието, в което го е получил като се имат предвид промените, свързани с нормалното му
похабяване, свързано с употребата им по предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави
вендинг апарат за вода,  за  временно ползване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в двадесет и четири часов срок от
подписване на настоящия договор;
29.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да санира предоставените вендинг апарат за вода, два пъти годишно
и да осигурява безплатна техническа поддръжка за целия период на договора; 
29.3 При повреда на предоставеният вендинг апарат за вода, причинена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от лица
на неговото домакинство, от наети от него служители или при други обстоятелства, включително от трети
лица,  пребивавали в  помещението,  в  което е  поставен  вендинг  апарата  за  вода,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е
длъжен да заплати неустойка в размер  двеста лева с ДДС;
29.4 Рискът от случайно погиване на вендинг апарата за вода е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ
30. Всяка от страните по този договор е длъжна да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец. 
31. Настоящият договор се прекратява:

•  С  едномесечно  писмено  предизвестие  на  изправната  страна  при  виновно  неизпълнение  на
задълженията по договора от другата страна;
• По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
• При изпълнение на договора.
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32. В случай,  че  при прекратяване на договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ празните
галони  съгласно  т.  24,  недоставените  обратно  галони  се  фактурират  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по цена в размер на петнадесет лева с ДДС за един брой галон.

33. В случай, че при прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не върне на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предадения
му за безвъзмездно ползване вендинг апарат за вода или го върне в състояние, различно от указаното в т.
29.1, недоставения обратно вендинг апарат за вода се фактурира от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
по цена в размер на  двеста лева с ДДС.

34. Адресите и лицата за контакт на страните по този договор са:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес: град Стара Загора, ул. „Веселин Ханчев“ № 9
Тел.: 080 040 020
e-mail: pl.zlateva@figplus.com
Лице за контакт: Пламена Златева

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес:  град Стара Загора, ул. ...................................................................
Тел.:    ...................................................................
e-mail: ...................................................................
Лице за контакт: ...................................................................

35. За  неуредените  в  този  договор  въпроси  се  прилага  гражданското  и  търговското  законодателство  на
Република България. 

36. Всички изменения и допълнения към този договор имат сила само ако са направени в писмена форма.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения:
Приложение 1 – Приемно предавателен протокол;
Приложение 2 - Оферта на Изпълнителя валидна към датата на подписване на настоящия договор;
Декларация – Съгласие за предоставяне на лични данни.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:       
   /................................/

   
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

  /................................/

ДЕКЛАРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Долуподписаният ......................................................................................................................................................
Давам своето изрично съгласие следните мои лични данни да бъдат съхранявани и използвани от “УНИ

ИНВЕСТ  ПЛЮС”  ООД,  за  следните  цели:  име,  ЕГН,  ЕИК,  адрес,  телефонен  номер,  e  mail –  за  печат  в
счетоводни документи, за връзка със служители от фирмата, за получаване на счетоводни документи, посещение с
цел доставка и поддръжка на продуктите, и стоките предмет на този договор, и други.

Информиран съм, че по всяко време мога да оттегля съгласието си за предоставяне на конкретните лични
данни.

ДЕКЛАРАТОР:       
 /................................/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, ..................................., по силата на сключеният абонаментен договор за доставка бутилирана вода и
за предоставяне ползването на вендинг автомат за вода № ...................../.............................година, 

“УНИ ИНВЕСТ ПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. “Веселин
Ханчев” № 9, ЕИК 205038868, представлявано от  Ненко Ненов – в качеството му на Управител, наричано по-
долу за краткост ИЗПЬЛНИТЕЛ – ПРЕДАВАЩА СТРАНА

и 
............................................................................,  със  седалище  и  адрес  на  управление,  град  Стара

Загора,  .......................................................................,  ЕИК  ...........................,  представлявано
от .........................................................,  в  качеството му на .......................................,  наричана по-долу за  краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ПРИЕМАЩА СТРАНА.

ПРЕДОСТАВЕНИ  ЗА  ВРЕМЕННО  ПОЛЗВАНЕ  И  ПОДЛЕЖАЩИ  НА  ВРЪЩАНЕ  ПРИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР:

ГАЛОН ЗА ВОДА 19 000 МЛ. - ..............................................
/............................................../.

ВЕНДИНГ АПАРАТ ЗА ВОДА - ............................................../модел/,
  ............................................../сериен номер/,
  ............................................../идентификационен номер/,
  ............................................../............................................../.

ИЗПЪЛНИТЕЛ – ПРЕДАВАЩА СТРАНА:
 /................................/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ПРИЕМАЩА СТРАНА:
  /................................/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Днес, ..................................., по силата на сключеният абонаментен договор за доставка бутилирана вода и
за предоставяне ползването на вендинг автомат за вода № ...................../.............................година, 

“УНИ ИНВЕСТ ПЛЮС” ООД, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул. “Веселин
Ханчев” № 9, ЕИК 205038868, представлявано от  Ненко Ненов – в качеството му на Управител, наричано по-
долу за краткост ИЗПЬЛНИТЕЛ 

и 
............................................................................,  със  седалище  и  адрес  на  управление,  град  Стара

Загора,  .......................................................................,  ЕИК  ...........................,  представлявано
от .........................................................,  в  качеството му на .......................................,  наричана по-долу за  краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

ЦЕНА ЗА 100 БРОЯ ЧАШИ 200 МЛ., "Little Plus":
- ............ лева с включен ДДС и доставка;

ЦЕНА ЗА 100 БРОЯ ЧАШИ 330 МЛ., "Little Plus":
- ............ лева с включен ДДС и доставка;

ЦЕНА ЗА СТЕК 12 БУТИЛКИ ВОДА х 500 МЛ.,"Little Plus":
- ............ лева с включен ДДС и доставка;

ЦЕНА ЗА СТЕК 6 БУТИЛКИ ВОДА х 1500 МЛ., "Little Plus":
- ............ лева с включен ДДС и доставка;

ЦЕНА ЗА ГАЛОН ЗА ВОДА 19000 МЛ., "Little Plus":
- ............ лева с включен ДДС и доставка;

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ си запазва правото да променя цените при промяна на пазарната конюнктура,  като
уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилите обстоятелства.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може  да  заяви  необходимото  количество  за  доставка  чрез  безплатния  национален
телефонен  номер  за  доставка  080  040  020,  за  град  Стара  Загора  или  чрез  интернет  базираната  платформа
www  .fflittle.plus както и чрез мобилното приложение "Little Plus Delivery".

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставката на заявените количества до дванадесет часа от постъпването на
заявката.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  си  запазва  правото  да  откаже  или  начисли  доставка,  в  случай  че  не  е  спазена
минималната сума за безплатна доставка, която към настоящия момент е 9,99 лева.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:       
   /................................/

   
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

   /................................/
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