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ДОГОВОР 

 

№ 102/Др/02.08.2018 г. 

 
 

Днес 02.08.2018 г., в с.Старо Оряхово, между:  
 

1.ТП “ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО  ШЕРБА“с Булстат 2016174120080 

седалище и адрес на управление: с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8, 

представлявано от Директор – (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), по оправомощаване от 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– зам.директор, съгласно Заповед №391/28.11.2017г.  на 

директора на ТП ДЛС Шерба и (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)– РСО – Главен счетоводител 

от една страна наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

2. „РОЛАНИ“ ООД, ЕИК 103305458, седалище и адрес на управление: гр.Провадия, 

ул.Стефан Караджа №22,  представлявано от управител: (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

 

     Настоящият договор се сключва на основание чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените 

поръчки във вр със Заповед №467/19.12.2017г. на директора на СИДП ДП Шумен, за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение, по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да извършва пране, дезинфекция, , 

изплакване, сушене и гладене на спално бельо и постелъчен инвентар предоставен от ТП 

Държавно ловно стопанство Шерба. Асортиментът на артикулите за пране включва: чаршаф 

(горен и долен), калъфка, олекотена завивка, одеяло, покривки, хавлиени кърпи, пътеки, 

пердета. 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2.  Стойността на всяка поръчка по настоящия договор се определя въз основа на 

единични цени, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор, които са 

окончателни и не подлежат на промяна за срока на договора  

/2/ Посочените единични цени , включват всички разходи на Изпълнителя , свързани с 

извършване на услугата франко обекта на Изпълнителя- гр.Провадия, ул.Цар Освободител 

№50. 

Чл. 3. Общият размер на възнаграждението за извършена еднократна услуга се 

установява при приемането на обработеното пране, въз основа на двустранни приемо–

предавателни протоколи. 

  Чл. 4. (1).Заплащането се извършва от Възложителя в лева по банков път с платежно 

нареждане по сметка на Изпълнителя в срок 10(десет) календарни дни от датата на издаване и 

представяне на данъчна фактура от страна на изпълнителя. 

(2).Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен- приемо-предавателен 

протокол  за конкретно извършената услуга. 

(3).Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банков път по 

б.сметка(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

Чл. 5.(1)Пределната обща стойност на договора е до 1000,00 (хиляда) лв. без ДДС. 

         (2)Предвидените за извършване услуги са прогнозни и не обвързват  

Възложителя със задължителното им изпълнение след сключване на настоящия договор. 

Услугите се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му и до размера на 

прогнозния  финансов ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 

        (3)Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на 

Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде променяна В случай, че по 

време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита 

изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е 

необходимо подписването на допълнително споразумение. 

 



 2 

ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. Договорът е със срок на действие – 30.12.2018г. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

/1/ Да извършва качествено възложената работа, съгласно уговореното в договора, в 

срок от 48 часа от получаването на прането. 

/2/ Да осъществява перилен процес, съответстващ на изискванията на действащите 

нормативни актове в Република България. 

/3/ Да осигурява изпиране и дезинфекция на прането, изпиране, същинско изпиране, 

изплакване, сушене и гладене 

/4/ Да опакова и предава чистото пране с подходяща, здрава опаковка, която да не 

допуска замърсяване.  

/5/ Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите пречки при или по повод 

изпълнението на възложената работа, както и да търси съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

тяхното отстраняване. 

/6/ Да предава и приема прането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез приемо-предавателен 

протокол. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

 /1/ На уговореното възнаграждение за извършеното по договора, при условията на 

настоящия договор. 

 /2/ Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

възложеното по договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 /1/ Да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по този договор. 

 /2/ Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена за извършените услуги при 

условията на настоящия договор. 

 /3/ Да определи свои представители, които да приемат и предават прането и да 

подписват приемо–предавателните протоколи. 

 /4/ Да предава и приема прането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез приемо-предавателен 

протокол. 

            /5/Да маркира (отбележи със собствен знак) подаваното в пералнята спално бельо и 

постелъчен инвентар 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 /1/ Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложеното по настоящия договор 

качествено и в срок. 

/2/ Да извършва контрол относно качеството на изпълнение на възложената работа. За 

всяко констатиране на некачествено извършена работа се съставя констативен протокол и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска повторно безплатно извършване на услугата. 

/3/ Да получава прането в срок до 72 часа, считано от предаване на съответната партида 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VΙ. НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 11. При забавено изпълнение на задълженията си по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от дължимото възнаграждение за 

забавеното количество за всеки ден забава, но не повече от 20 % от възнаграждението за 

забавеното количество. 

 Чл. 12. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото 

й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане при 

установяване на отклонения в количеството и качеството на извършената услуга, като всички 

произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. В случай на установено некачествено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
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право: 

/1/ да изисква без допълнително заплащане повторна обработка на прането, ако 

първоначалната е некачествена; 

/2/ да предяви претенции за липси, повреждане, унищожаване на прането, предадено на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обработка. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи инвентар от 

същият вид и качество или заплаща стойността на липсващия, повредения, унищожения. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност, ако повреждането на прането се 

дължи на естествено износване. 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 16. Договорът се прекратява: 

1. при изтичане срока на договора; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие до 

неизправната страна; 

4. при обективна невъзможност за изпълнение на договора; 

5. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което той 

е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпването на 

промяната. 

6. едностранно, без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с уведомление, отправено до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил повторно нарушение 

по чл.14 от настоящия договор.  

7. едностранно от Възложителя, когато в резултат на непредвидени обстоятелства 

същият не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на 

изпълнителя обезщетение за претърпените вреди до прекратяването на договора в 

съответствие с уговореното в него. 

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 17. Споровете между страните във връзка с изпълнението на настоящия договор се 

уреждат чрез преговори, като при непостигане на съгласие, същите се отнасят за решаване по 

съдебен ред. 

Чл. 18. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство. 

Чл. 19. Неразделна част от настоящия договор са: 

1. Приложение №1 
 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/ печат       ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/печат 

      ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД))                                   ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)) 

Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г 

На директора на ТП ДЛС Шерба 

          …………/п/……………             

      ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-р-л счетоводен отдел)                                    

Изготвил:....../п/............ 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) юрисконсулт  

Съгласувал:......./п/......... 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)зам.директор 
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Приложение №1 към Договор № 102//Др/02.08.2018г. 

 

 

№ 
Наименование на спалното бельо и 

постелъчен инвентар 
мярка 

Ед. цена за 1 кг в лева без 

ДДС 

1 

Чаршаф плик 

Калъфка 

Чаршаф долен 

Хавлия голяма 

Хавлия малка бр 1,08 

2. 

Халат 

Одеало-олекотена завивка 

Възглавници 

 

Завеси бр 2,91 

3 Покривки бр 1,50 

 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /п/печат      ИЗПЪЛНИТЕЛ: /п/ печат 

 ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-зам.директор)             ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)) 

Оправомощен със Заповед №391/28.11.2017г 

На директора на ТП ДЛС Шерба 

          …………/п/……………             

      ((заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)-р-л счетоводен отдел)                                    

 

 


