
ДОГОВОР  
 

№ 101/Др/01.08.2018 г. 

 
 Днес 01.08.2018 год. в с.Старо Оряхово, обл.Варна, се сключи настоящият 

договор   между страните: 

            1. ТП Държавно ловно стопанство “Шерба” при „СИДП” – гр.Шумен, 

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

Булстат: 2016174120080; представлявано от Директор – (заличено на осн. чл. 2 от 

ЗЗЛД), по оправомощаване от (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)съгласно Заповед за 

оправомощаване №391/28.11.2017г. на директора  на ТП ДЛС и РСО-главен 

счетоводител- (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД),  наречен по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

           2 „Одесос Консултинг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление,                               

гр Варна, ул. «Дружба» №9, вх. А, ет. 4, ап. 8, ЕИК:202754289, представлявано от 

(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

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

обществените поръчки, във връзка със Заповед № 467/19.12.2017 г. на директора на 

СИДП ДП Шумен и Приложение №1 към нея, изменена със Заповед № 300 от 

27.07.2018 г. на СИДП ДП Шумен, за следното: 

     

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

          Чл. 1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение, в съответствие с действащите нормативни документи да  изготви 

документация и съгласува същата пред Областна Дирекция по безопасност на храните, 

град Варна за обект Кланичен пункт за диви животни, намиращ се в СИДП ДП                           

ТП ДЛС „Шерба“, с. Горен Чифлик, ул. „Шерба“ №7,  съдържаща следното: 

- Технологичен проект 

- Технологична документация – „Месни разфасовки“ 

- План за Анализ на опасностите и критични, контролни точки към 

Технологична документация 

- Система за самоконтрол 

         Чл. 2.(1) При осъществяване предмета на договора,   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 2000,00 лв. /две 

хиляди лева/. 

(2).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. 

(3).Данъчна фактура се издава след предаването на  документите посочени в чл.1  

от настоящия договор и съставяне на двустранен-приемо-предавателен протокол , 

подписан от страните. 

        Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 ,  

възнаграждение в български лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

    (заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД) 

(2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по чл.3, ал.1 в срок от 1(един) ден считано от момента на 

промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

          



II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

         Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви и съгласува документацията,  

посочена в чл. 1, ал.1 от настоящия договор, в срока и при условията на  настоящия 

договор. 

         Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на настоящия договор 

в срок от 10 /десет/ календарни дни от датата на подписване му . 

          Чл.6.При констатиране на отклонения при изпълнение предмета на договора 

включително забележки от страна на Областна Дирекция по безопасност на храните, 

град Варна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  отстранява същите  за своя сметка,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

отстранява същите  за своя сметка. 

         Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение в посочените срокове и условия.  

         Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и 

работни данни, необходими за изпълнението на задачата. 

Чл.9. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да използва ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ за част 

от възложената задача. 

      (2) Независимо от използването на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ отговорността за 

изпълнение на договора е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

          Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи документацията, предмет на 

настоящия договор. 

          Чл.10.При лошо изпълнение на възложената услуга изцяло или отчасти, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право : 

          -да поиска повторно изпълнение или да иска обратно   цената  на извършената 

услуга; 

          -да иска отстраняването на недостатъците вследствие на лошо изпълнената услуга 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

        Чл.11.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора 

да извършва проверка относно (качество, количества, стадии на изпълнение, 

технически параметри и др.), без с това да пречи на самостоятелността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

        Чл. 12.При изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 

плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия 

договор.  

        Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие и 

предостави необходимата първична информация и други документи, включително 

пълномощни при необходимист, за качественото изпълнение на възложената задача.  

         

  IV. ПРИЕМАНЕ  

        Чл. 14. Ако поръчката , предмет на настоящия договор е изпълнена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да я приеме.   

        Чл. 15. Приемането ще се извърши с приемо- предавателен протокол, подписан от 

страните или оправомощени от тях лица, който е неразделна част от настоящия 

договор.  

   

 

 



V. НЕУСТОЙКИ 

       Чл. 16. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изготвяне и предаване предмета на 

договора, той дължи неустойка в размер на 1 % на ден върху стойността на 

неизпълнението, но не повече от 10 %.  

       Чл.17.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.18.Договорът се счита за развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ако последният 

не изпълни услугите , предмет на настоящият договор в предвидения в договора срок. 

 

 VІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

          Чл. 19 Настоящият договор може да бъде прекратен 

          19.1. По взаимно съгласие 

          19.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

         19.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на поръчката, 

предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл 

да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след 

настъпване на обстоятелствата. 

          19.4.При изпълнение на договора; 

 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

        Чл. 20. Изменения и допълнения в настоящия договор, се извършват по взаимно 

писмено съгласие на страните . 

         Чл. 21. Споровете по изпълнение на този договор се решават чрез преговори 

между страните, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване от 

компетентния съд. 

        Чл. 21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в страната законодателство. 

      

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

за всяка от страните. 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ...../п/......                             ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .../п/.............. 

 /(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)/                                                      / (заличено на осн. чл. 2 от 
ЗЗЛД)/  
Съгласно Заповед №391/28.11.2017г. 

на директора на ТП ДЛС Шерба 

 

 

Р-Л СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ:......./п/............        

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

  

Изготвил /п/ 
(заличено на осн. чл. 2 от ЗЗЛД)юрисконсулт  

 

Одобрил:...../п................. 

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


