
Д О Г О В О Р  
 

№ 75/Др/01.07.2022г 

 

Днес 01 .07 .2022 г., в  с.Старо Оряхово, обл. Варна, между: 

 

  1. Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Шерба”, адрес: 

с.Старо Оряхово, обл.Варна, ул.Дунав №8,  ЕИК по БУЛСТАТ: 2016174120080, 

представлявано от (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) -Възложител, съгласно делегиране 

на правомощия със Заповед 478/19.11.2021 г..  на директора на СИДП ДП Шумен и 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) , в качеството й на РСО-Главен счетоводител, наричано 

за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и от друга страна 

 

2. „Никман канал сервиз“ ЕООД, ЕИК 175442656 със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна, р-н Аспарухово, ул. „Места“ 21,  представлявано от (заличено на 

осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  в качеството му на управител, наричано за краткост по – долу 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

 

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

обществените поръчки, във връзка със Заповед № 478 от 19.11.2021 г. на директора на 

СИДП ДП Шумен и т.31 от раздел услуги на Приложение №1 към нея, за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОКОВЕ 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение 

със своя техника да извърши   изпомпване и извозване на отпадни води от обекти на 

Възложителя, находящи се в к.к. „Шкорпиловци“, станция „Шерба“; м. Горска барака;                 

с. Горен чифлик и с. Старо Оряхово,  Варненска област 

1.2. Изпомпването и извозването на отпадните води ще се извършва след  заявка от 

от възложителя, чрез домакина  на почивната станция. 

.1.3.Срок за изпълнение – до 1 работен ден, след получаване на заявка по реда на 

чл.1.2. от настоящия договор. 

1.4.Краен срок на договора- 31.12.2022г.  

 

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

2.1. Заплащането ще се извършва по 13.00 лв. (тринасет лева) без ДДС за 1 (един) 

куб.м.,   след издаване на фактура от страна на Изпълнителя и приемане на извършената 

услуга, предмет на настоящия договор. 

       2.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2.1  

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

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Да изпомпва и извозва своевременно отпадните води от резервоарите на 

стопанството.. 

3.2. Да не вдига производствен шум в обичайното за почивка време. 

        3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение в посочените срокове и условия.  

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

       4.1..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.  

        4.2..ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка относно (качество, количества, стадии на изпълнение и др.), без с 

това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

        4.3.При изпълнение предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати 

уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор.  

 

         V.  ПРИЕМАНЕ  

 

        5.1. Ако поръчката, предмет на настоящия договор е изпълнена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да я приеме.   

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

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

 

 

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
          6.1. Настоящият договор може да бъде прекратен 

          6.1.1. По взаимно съгласие 

          6.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

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

          6.1.3. 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. 

          6.1.4.С изтичане на срока на договора; 

          6.1.5.Договорът се счита за развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ако последният 

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

 

 

 

 

 

 

 



   VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

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

писмено съгласие на страните . 

        7.2. 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. 

        7.3. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото в страната законодателство. 

 

Настоящият договор се сключи в два екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ТП ДЛС «ШЕРБА»                  «НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ» ЕООД   

…………/п/………………….      ………………/п/…………. 

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

-Директор)           Управител) 

 

          ……………/п/…………  

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

Съгл.заповед № 139/13.06.2022 г.)           

 

Изготвил: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист 

 

Съгласувал: (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – Специалист Лесовъдсво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


