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ДОГОВОР № Др-14/01.03.2016 г. 

 

Днес 01.03.2016 г. в сградата на ТП ДЛС  „Шерба“ се сключи настоящия договор за 

изпълнение на поръчка „Поддържане на Система за управление на качеството на ТП ДЛС  

„ШЕРБА”, за съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 между:,  

 1.ТП Държавно Ловно стопанство  „Шерба“, към СИДП –  Шумен, наричано 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ със седалище ип адрес на управление с. Горен Чифлик, 

област Варна, ул. Шерба № 7; БУЛСТАТ 2016174120080,  ДДС № BG 201617412, 

представлявано от … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД)– Директор на ТП ДЛС 

„Шерба“  и … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД)– Р-л счетоводен отдел от една страна 

и 

2. „Горски дух” ЕООД, представлявана от … (заличено на основание чл. 4 от 

ЗЗЛД)- Управител,  ИЗПЪЛНИТЕЛ, с адрес гр. София п.к. 1231, ЖК „Връбница”-ІІ, бл. 

605, вх. В, етаж 1, ап. 58, БУЛСТАТ 130 956 375 от друга страна 

Информация за връзка. 

Възложител: … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД) 

E-mail – dls.sherba@dpshumen.bg 

GSM – … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД) 

и 

Изпълнител: … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД) 

Е-mail vstiptzov@gmail.com  

GSМ … (заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД)  

Страните се споразумяха за следното: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни: 

1. Разработване на документация за ефективно поддържане на СУК за 2015-

2016  г. 

2. Разработената  документация  да отговаря на изискванията за провеждане на 

Контролен одит № 1 – през м. Март, 2016 г. и това да бъде потвърдено от Одиторския екип 

на „ИНТЕРТЕК” ВА ЕООД, който ще направи одита. 

3. Консултантът да разработи и предаде на ТП ДЛС-Шерба 4 бр. папки 

съдържащи:  

3.1. Заповеди за поддържането на системата - провеждането на Вътрешните одити и 

провеждането на Прегледа от ръководството през 2015 -2016 г..  

3.2.  Записи по качеството - Документи по качеството за всички дейности и клаузи 

от стандарта за изминалата 2015 г.;  

3.3. Записи по качеството - Документи за провеждане на вътрешен одити – 

програма, планн, доклад, дневник, анализи на дейността и др. за 2015 г.и 2016 г. и  

3.4. Документащия за провеждането на Преглед от ръководството – доклади и 

анализи  по изискванията на клауза 5.6.2 – входни елементи за Преглед на ръководството и 

по 5.6.3. – изходни елементи от прегледа за 2016 г. 

4. Консултантът да организира и проведе Вътрешен одит на системата; 

5. Консултантът да участва в организацията и провеждането на Преглед на 

ръководството; 

6. Консултантът да подпомогне стопанството в отстраняването на 

несъответствия, които евентуално биха повдигнати по време на Контролния одит. 
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Ръководството на ТП ДЛС  „Шерба“ да приеме извършената работа от /… заличено 

на основание чл. 4 от ЗЗЛД) и да оцени оказаната помощ за поддържане на СУК, както и 

обучението на служителите по поддържане на процесите и продукта/услугата на 

стопанството.  

Оценката да се базира на резултатите от праведения Контролен одит-повдигнатите 

несъответствия и отстраняването им. 

7. Плащането на договора да се базира на доказана извършена работа по 

разработване на документите по горепосочените точки/етапи – приемателно-предавателен 

протокол за разработване и предаване на документите за поддържане на Система за 

управление на качеството, провеждане на ВО и ПР, участие в Контролния одит и фактура 

от фирмата изпълнител. 

8. Срок за изпълнение на договора до провеждене на Контролен одит от 

Интертек ВА ЕООД. 

9. Възложителят изплаща, по посочената банкова сметка на изпълнителя -  … 

(заличено на основание чл. 37 от ЗЗК) договорената сума за изпълнение на дейностите, по 

издадена от изпълнителя фактура. 

10. Общата сума за разработването и внедряването на системата за управление е 

1200 лв без ДДС. 

 

Други клаузи: 

Договорът се сключва в два еднообразни екземпляра – по един за двете страни.  

Страниците са номерирани, подпечатани  и подписани  от двете страни. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /п/ печат               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: /п/ печат 

 /… заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД /             / заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД/  

 

         
../п/ ................................................ 

/ заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

 


