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Д О Г О В О Р №004/13.02.2019г. 

За доставка чрез покупка на пернат дивеч в ловностопански райони на територията на ТП 

ДЛС Тервел гр. Тервел за 2019г. 

 Днес,13.02.2019г, в гр. Тервел между: 

1. ТП ДЛС Тервел с Булстат 2016174120107 

седалище и адрес на управление: гр. Тервел, ул. „Кирил и Методий“ №10, представлявано от    

директор -  инж. Георги Ботев и Димитър Жеков -  ръководител счетоводен отдел от една страна 

наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

И 

2. „Николай Б. Райнов“ ЕООД с Булстат 205463207 

със седалище и адрес на  управление: обл. Русе, гр.русе-7014, чл.2 от ЗЗЛД, email: nrainov@gmail.com 

представлявано от чл.2 от ЗЗЛД, наричан по – долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор, 

като страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

ЧЛ.1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу предложена 

от него цена доставка, чрез покупка на дребен пернат дивеч за разселване на ТП ДЛС Тервел гр. Тервел 

по вид, възраст и количество, както следва: 

1. Колхитски фазани – 100 бр. на възраст 90 дни 

2. Ловни фазани – 400 бр. на възраст 45 дни 

(2). Място на доставка: ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел, общ. Тервел с включени транспортни 

разходи за доставка. 

(3). 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; 

(4). Транспортирането на дивеча до мястото на доставка да се извърши в почистено и 

дезинфекцирано транспортно средство. 

(5). При транспортиране до съответното място на доставка дивеча да е придружен с 

ветеринаромедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни, по образец, 

утвърден от БАБХ(българска агенция за безопасност на храните) издадено от ветеринарен лекар на 

доставчика. 

(6). Рискът от случайно погиване на доставени дивеч или на част от него преминава от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който доставката бъде предадена с приемо – 

предавателен протокол. 

II. СРОКОВЕ 

ЧЛ.2.(1). Срок на доставка на дивеча за ТП „ДЛС Тервел“-25.08.2019г. 

 (2)л краен срок на договора – 25.09.2019г. 

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

ЧЛ.3.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща възнаграждение за доставката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 

на 4900,00 лв.( четири хиляди и деветстотин лева) без вкл. ДДС франко място на доставката, от които: 

 

 Дивеч Възр. Колич. Ед.цена Обща с/ст без вкл. ДДС 

1. Колхитски фазани 90 дни 100 бр. 14,20 лв. 1420,00 лв. 

2. Ловни фазани 45 дни 400 бр. 8,70 лв. 3480,00 лв. 

 

 (2). Посочената цена е окончателна и включва транспортните разходи до мястото на 

доставката – ТП „ДЛС Тервел“ гр. Тервел, общ. Тервел, обл. Добрич. 
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 (3). Търговската отстъпка в натура, съгласно предложението на Изпълнителя, до 3 % ( 

три процента) отпад при транспорта; 

 (4). Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- 50 % от стойността на договора до пет дни след подписване на договора, основание за 

плащане и издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура; 

- Доплащане на доставените птици по позиции и потделения ще се извърши от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 5 (пет) дни след доставка. 

(5). Основание за плащане е издадена от ИЗЪЛНИТЕЛЯ данъчна фактура. Данъчната фактура 

се издава след съставяне на двустранен приемо – предавателен протокол между страните за 

извършената доставка и предаване на съпътстващите дивеча документи. 

(6). Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път, по банкова 

сметка посочена от изпълнителя(съгласно фактура) . 

IV. 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 срещу  доставката 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 птиците, количество, вид, както 

ветериналомедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни издадено от 

ветеринарния лекар на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което следва да бъде посочен изпращач; придружител; 

място на товарене( вет.№ на животновъдния обект и адрес); животни – вид, категория и брой; начин 

на придвижване (превозване) – вид и номер на превозното средство;  клинично състояние ва 

животните, брой на дните преди придвижването, през които животните са били под ветеринарно 

наблюдение; проведени диагностични изследвания и ваксинации (срещу какви заразни болести, № и 

дата на протокола за извършените изследвания/ваксинации); цел на придвижване 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 предоставя и декларация, подписана 

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

на третиране и карантинен срок. 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТ 

ЧЛ.6.(1). При неплащане на дължимите суми в срок, ВЪЗЛОЖИЛЕТЯ  дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на законната лихва, която се начислява върху 

посочената сума до окончателното й изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

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

отстрани за своя сметка. 

(3). При забава на ИЗПЪНИТЕЛЯ да достави и да предаде в уговорения срок доставката същия 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от договорената между страните цена за всеки 

ден забава. 

(4). При пълно неизпълнение на договора неизправната страна дължи  неустойка в размер на 1 

% от стойността на договора. 



(5). 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. 

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). Страните по настоящия договор се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

предвидените задължения при наличие на форсмажорни обстоятелства. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ЧЛ.8. стланите по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления по 

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

телефакс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане 

на изявлението. Писмената кореспонденция между страните ще се осъществява на следните адреси: 

(1). За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: гр.Тервел, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №10, тел. 05751/2271, факс: 

05751/2024, email: dgs.tervel@dpshumen.bg 

За ИЗПЪЛНИТЕЛ: обл.Русе, общ. Русе, гр.Русе -7014, чл.2 от ЗЗЛД 

, тел.:0892075775, email: nrainov@gmail.com 

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

уведомят другата страна. 

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

изпратени на другата страна 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). За неуредените въпроси в договора се прилага действащото българско законодателство; 

(7). Неразделна част от настоящия договор са ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Този договор се състои от 3 (три) страници и се състави, подписа и подпечата от страните в два 

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

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:чл.2 от ЗЗЛД    ИЗПЪЛНИТЕЛ: чл.2 от ЗЗЛД 

Инж. Георги Ботев           /Николай чл.2 от ЗЗЛД / 

Директор на ТП  ДЛС – Тервел 

 

Съгласувал: чл.2 от ЗЗЛД 

/Димитър Жеков – р-л сч. отдел/ 

 

 

Проверил: чл.2 от ЗЗЛД 

/инж. Тодор Тодоров/ 
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