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ДОГОВОР  

 

№ 84/Др/30.052019 г. 

за  доставка чрез покупка на дребен пернат дивеч за разселване в ловностопански 

райони на територията на ТП ДЛС Шерба с. Старо Оряхово за 2019г.  
 

Днес, 30.05.2019 г., в  с.Старо Оряхово, обл.Варна, между:  

1. ТП ДЛС Шерба с Булстат 2016174120080 

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

на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)- директор и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)– РСО – Главен счетоводител от 

една наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

2. ТП ДГС Сеслав  с БУЛСТАТ 2016168050052 

със седалище и адрес на управление: гр. Кубрат , ул.Осми март №3, представлявано  от (заличено на осн.                  

чл. 59 от ЗЗЛД)- директор и (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)РСО - Главен счетоводител , наричан по-долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, като  страните се  споразумяха за следното:  

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

поръчки във вр с т. 55 от Приложение №1 Заповед №549/21.12.2018г на директора на СИДП ДП 

Шумен, за следното: 
 

 І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1). Възложителя възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема срещу възнаграждение и при 

условията на този договор да извърши доставка, осъществена  чрез покупка на дребен пернат дивеч за 

разселване на ТП ДЛС Шерба с. Старо Оряхово по вид, възраст и количество, както следва: 

1. Ловни фазани – 380 бр. , на възраст 12-24 месечни, с минимална дължина на опашка за мъжки 

екземпляр 30 см, оперение цялостно стандартно за вида. 
 (2). Дивеча, предмет на доставката по чл. 1 от настоящия договор трябва да бъде в добро общо 

състояние и да не е третиран със забранени за употреба в страната ни ветеринаромедицински продукти; 

 (3). Транспортирането на дивеча следва да се извърши в почистено и дезинфекцирано транспортно 

средство. 

 (4). При транспортиране дивеча да е придружен с ветеринарномедицинско свидетелство за 

придвижване/транспортиране на животни, по образец, утвърден от БАБХ ( Българска агенция по 

безопасност на храните) издадено от ветеринарния лекар на доставчика. 

 (5) Рискът от случайното погиване на доставения дивеч или на част от него преминава от Изпълнителя 

на Възложителя от момента, в който доставката бъде предадена с приемо-предавателен протокол. 

 

 

ІІ. СРОКОВЕ   

Чл. 2. (1). Срок за доставка на дивеча -01.08.2019г. 

(2). Краен срок на договора- 01.08.2019 г.  

 

 

ІІІ. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 3.(1).  Възложителя заплаща възнаграждение за доставката на Изпълнителя в размер на  4940,00лв.,     

( четири хиляди деветстотин и четиридесет лева) без вкл. ДДС и 5928,00 лева с ДДС , от които: 

 

 

(2). В седемдневен срок, считано от подписване на настоящия договор , Възложителят заплаща на 

Изпълнителя авансово 100% (сто процента) от посочената в чл.3(1) от договора обща цена.  

 

 

№ Дивеч възраст количество Единична цена без 

вкл. ДДС 

Обща стойност без вкл. 

ДДС 

1 Ловни фазани 12-24 месечни 380 бр. 13,00 лв. 4940,00 лв. 
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(3) Плащанията се извършват в български лева по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 (4). Основание за плащане е издадена от Изпълнителя - данъчна фактура . Данъчна фактура се издава 

след съставяне на двустранен приемо предавателен протокол между страните за извършената доставка и 

предаване на съпътстващите дивеча документи.  

  (5).В случай, че при доставката се установи разлика в действително доставените и договорени 

количества ловни фазани , то Изпълнителят следва да възстанови на Възложителя частта от сумата на 

получения аванс, равняваща се на стойността на недоставените бройки по договорената еденична цена.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи доставката в срока и при условията, договорени между 

страните; 

(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена/възнаграждение по реда и в сроковете 

от настоящият договор; 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и 

условия. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осъществи доставката, съгласно спецификации, определени от Възложителя 

2. без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не предоставя на физически и юридически лица документи и 

информация, свързани с изпълнението на доставката. 

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в Република 

България за съответния вид дивеч. 

 

V. ПРИЕМАНЕ 

Чл.5.(1). Приемането на доставката, се извършва от лица, определени от Възложителя в присъствието 

на изпълнителя. 

(2).Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи с приемо-предавателен 

протокол, в който се описва общото състояние на дребния пернат дивеч, количество, вид, както 

ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортирането му издадено от ветеринарния 

лекар на Изпълнителя, в което следва да бъде посочен изпращач; придружител; място на товарене ( вет.№ 

на животновъдния обект и адрес); дивеч- вид, категория и брой; начин на придвижване ( превозване) – вид и 

№ на превозното средство; клинично състояние на дивеча; брой на дните преди придвижването, през които 

дребния пернат дивеч е бил под ветеринарно наблюдение; проведени диагностични изследвания и 

ваксинации ( срещу какви заразни болести, № и дата на протокола за извършените изследвания/ 

ваксинации); цел на предвижване на дивеча; място на разтоварване; получател. 

(3). Ако дивеча е третиран с лицензирани и позволени за употреба в страната ни 

ветеринаромедицински продукти задължително към протокола се представя и декларация, подписана от 

ветеринарния лекар на Изпълнителя, в която се описва точното наименование на продукта, дата на 

третиране и карентен срок. 

     (4)При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставеният дивеч, Възложителят 

има право да откаже да подпише документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или 

частично да приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се 

описват констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия и се посочва срокът, в който същите ще 

бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните 

подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на доставката. 

      (5) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: 

       5.1. несъответствие на доставеният дивеч със заявеното количество и/или със заявения вид и/или общо 

състояние на дивеча; 

      (6)Рекламации за явни Несъответствия на доставката с параметрите посочени в чл.1, ал.1, т.1 от 

настоящия договор се отбелязват в констативния протокол. Рекламации за скрити Несъответствия се правят 

при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при 

констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е удостоверено 

приемането на стоките, точното количество на дивеча, основанието за рекламация и конкретното искане на 

Възложителя. 

       (7)Рекламация относно явни Несъответствия на доставения със заявеното количество и/или със 

заявения вид с изискванията на настоящия Договор  се вписват в констативния протокол и са обвързващи 

за Изпълнителя.  
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        (8) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените стоки с параметрите посочени в 

чл.1, ал.1, т.1 от настоящия договор, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране на 

скритите несъответствия в срок от 1 (един) работен ден от уведомяването. Несъответствията се отразяват в 

констативния протокол подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на 

представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, 

Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързващ за 

последния. 

        (9) При Несъответствия на доставения дивеч, предмет на договора с изискванията на Договора, 

констатирани по реда на предходните алинеи Изпълнителят заменя несъответстващия дивеч с нов, 

съответно допълва доставката в срок от 1 (един) работен ден от подписване на съответния протокол от 

Страните. 

        (10) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол, Възложителят дължи 

заплащане на цената на съответната доставка, по отношение на която същите са констатирани, само след 

отстраняването им по предвидения в Договора ред, съответно при установяване, че стоките съответстват на 

договорените и нормативно установени изисквания, и подписването на документ, удостоверяващ 

приемането на стоката, и при другите условия на настоящия Договор.  

 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ 

 Чл.6. (1). При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, 

същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло един процент)от дължимата сума 

за всеки просрочен ден, но не повече от 1% ( един процент) от размера на забавеното плащане. 

(2). В случай, че се установят недостатъци на доставката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги отстрани за 

своя сметка 

         (3). При забава на Изпълнителя да достави и да предаде в уговореният срок доставката същия дължи 

на Възложителя неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на дивеча, 

чиято доставка е забавена, или по отношение на който не са отстранени констатираните 

Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от 

цената на дивеча, за който се отнася забавата. 
 (4). При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на 1 % от 

стойността на договора.  

         (5) При забава на на Изпълнителя да отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 5 

(пет) работни дни, Възложителят има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя 

минимум двудневен срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на 

5%( пет процента)  от разликата между стойността на Договора по чл.3 ал.1 и цената на извършената 

доставка в изпълнение на Договора. 

(6)Изплащането на неустойки и обезщетения по този раздел не лишава изправната страна по договора 

от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на общо основание. 

(7)В случай на невъзможност от страна на Изпълнителя да изпълни доставката , предмет на настоящия 

договор, същия следва в тридневен срок от настъпване на невъзможността да уведоми Възложителя за това 

и да възстанови по банков път по сметка на Възложителя сумата на аванса по чл. 3, ал.2 от настоящия 

договор.  

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.7. Настоящият договор се прекратява: 

(1). С изтичане срока на договора. 

(2). По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

(3). Едностранно от всяка от страните, с 1-месечно писмено предизвестие. 

      (4). Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор при: 

- забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на доставка, констатирани по реда 

на Договора; и/или 

- отказ за извършване на доставка; и/или  

- доставка с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирана по реда на 

Договора;  
(5)Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на предвидените 

задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства.  

         (6) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по 

изпълнение на Договора. 
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.8. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду 

си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, телефакс 

или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

Писмената кореспонденцията между страните ще се осъществява на следните адреси:  

(1). За Възложител :  (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

За Изпълнител : (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

(2). Промяна на адрес може да се извърши едностранно от страните, за което са длъжни да уведомят 

другата страна.  

(3). При виновно неизпълнение на това задължение, писмените и електронни документи изпратени на 

адресите по ал.1 се считат за получени. 

(4). Всички възникнали между страните спорове във връзка с прилагането на настоящия договор се 

решават по взаимно съгласие, а при непостигане на споразумение – от компетентния съд. 

(5). В случай, че някоя от клаузите по настоящия договор бъде отменена или обявена за 

недействителна, то това няма да води до отмяна на останалите клаузи от договора. 

(6). Настоящият договор може да бъде изменян при наличието на взаимно съгласие между страните 

изразено в писмена форма. 

(7). За неуредените въпроси в договора се прилага действащото българско законодателство. 

Този договор се състои от 4 (четири) страници и се състави, подписа и подпечата от страните  в два 

еднообразни екземпляра - един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със силата на оригинал.  

  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:...../п/ печат.................     За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ....../п/ печат........... 

    Директор на ТП „ДЛС Шерба”                                             Директор на ТП ДГС Сеслав 

    ((заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))                                          ((заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))   

 

      ……………/п/………………………                                    ....................../п/......................... 

РСО-Главен счетоводител                                                 РСО- Главен счетоводител 

   ( (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД))                                     ((заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)) 

 
Изготвил и съгласувал //п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Юристконсулт 

 

Одобрил: // 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)Зам.директор 


