
ДОГОВОР 

 

№103/Др/02.08.2018г 

 
 

Днес02.08.2018 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. "ТАШЕВ 1"     ЕООД, ЕИК: 204374517,  гр. Варна, кв. „Възраждане", бл.38, вх.2, 

ет.З, ап.30, представлявано от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД), от друга  страна 

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

  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 да извършва : 

 А)ДЕЗИНСЕКЦИЯ против вредни битови инсекти- хлебарки , мравки, мухи и 

бълхив затворени помещения; 

 Б)ДЕРАТИЗАЦИЯ против вредни гризачи в затворени помещения или на 

открито; 

 В)ДЕЗИНФЕКЦИЯ – обработка и доставка на дезинфектанти по допълнително 

договаряне 

 Г)ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ- унищожаване н вредни инсекти (кълежи). Извършва се 

само при необходимост. 

(2)Дейностите ,  предмет на настоящия договор се осъществяват в обекти на 

Възложителя, съгласно Приложение №1 към настоящия договор. 

  (3).Услугите по ал.1 ще се извършват единствено след направена заявка до 

адреса на Изпълнителя  по телефон, Е-майл или с писмо както следва: (заличено на осн. 

чл. 2 от ЗЗЛД), 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 2. /1/ За изпълнение на услугите предмет на настоящия договор 

Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя възнаграждение по цени в лева 

без ДДС , определени в Приложение №1 към настоящия договор 

         (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 в 

момента на заявката 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. 

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

установява при приемането й 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. Пределната обща стойност на договора е до 1000 (хиляда) лв. без ДДС. 

  

 

ІІI. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 6. (1)Договорът е със срок на действие – 30.12.2018г. 

(2) Срок за изпълнение на всяка конкретна услуга- в срок до три календарни 

дни, считано от получаване на заявка от Възложителя. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

/1/ Да извършва качествено и в срок възложената работа, съгласно уговореното в 

настоящия договора. 

/2/  Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникналите пречки при или по повод 

изпълнението на възложената работа, както и да търси съдействието на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за тяхното отстраняване. 

/3/ Да съставя констативни протоколи за извършените дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации , с отчетност за време, място, (обект) , лица 

(дезинфектатори) извършили услугите, предмет на настоящия договор. 

/4/ Да опазва имуществото в обекта на Изпълнителя при изпълнение на услугите 

предмет на настоящия договор. 

/5/ Да предава и приема извършената работа, предмет на настоящия договор  на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез приемо-предавателен протокол. 

/6/По заявка на Възложителя, Изпълнителят може да извършва дезинсекция , 

дезинфекция и дератизация в обекти , извън посочените в чл.1, ал.1 от настоящия 

договор. Обектите и цените за извършени услуги се определят в  допълнително 

споразумение между страните и в рамките на пределната стойност по чл.5  от 

настоящия договор             

/7/Изпълнителят се задължава при писмено искане да оказва консултативна 

помощ на Възложителя по отношение на профилактичните мероприятия , относно 

санитарно – техническото състояние на обектите, с цел осигуряване на 

плъхонедостъпност, насеконепроницаемост във връзка с прилаганите препарати, както 

и по отношение на дезинфекционен и хигиенен режим в обекта на Възложителя. 

/8/Изпълнителят се задължава да извършва услугите предмет на договора , 

съглсно нормативните документи, утвърдени от МЗ за борба с вредните насекоми и 

гризачи. 

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 присъстват при извършване на 

дейностите, предмет на договора, да приемат извършената работа и да подписват 

приемо–предавателните протоколи.  

 /4/Да осигури достъп до всички заявени за дезинсекция, дератизация и 

дезинфекция обработка помещения в уговорените между страните срокове , както и да 

осигури подходящо помещение за съхраняване препаратите и пребививането на 

работната група на Изпълнителя по време на работа в обекта. 

            /5/Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя скица (схема) на 

обекта за нанасяне отровните точки и използване като приложение към настоящия 

договор. Да опазва заложените от Изпълнителя препарати на определените места и да 

изпълнява санитерните указания във връзка с употребата им и постигане на 

ефективност. Да поддържа обработените обекти в необходимия саниторно- хигиенен 

порядък и добро саниторно- техническо състояние по отношение на ограничаване 

достъпа на вредители и осигуряване на плъхонедостъпност и насекомо непроницаемост 

в помещенията. 

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. 

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 конкретната услуга  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 право: 

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



първоначалната е е изпълнена при несъответствие с условията на настоящия договор 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за изпълнение на задълженията 

си по настоящия договор, ако Възложителят не е изпълнил вменените му с договора 

задължения. 

 

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 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. 

 

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  

 


