
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" 
ПРЕДМЕТ: "Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 
помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, 
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, нри съобразяване със 
Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 
действащото в страната законодателство", с уникален № 00073-2014-0039 в регистър ЛОП. 

Д О Г О В О Р 

За възлагане на обществена поръчка на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОН 

Днес Sf?.:.^-^.:....20l5 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 
и 

2. ЕТ „Пролет - Йордан Йорданов", наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и 
адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. Стефан Мокрев, № 7 Д, тел. За контакт 062/ 
637971, факс; 062/ 635975, БУЛСТАТ/ЕИК: 104001727, представлявано от ЙОРДАН ИВАНОВ 
ЙОРДАНОВ, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. С този договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва със 
свой персонал и технически средства, услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско 
обслужване с настаняване помещения за следоперативен престой и други услуги, свързани с 
намаляване популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за 
Ветеринарномедицинската дейност. Закона за защита на животните. Общинската програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото в страната 
законодателство. 

1.1 Дейността се извършва за срока на действие на договора, независимо от 
метеорологичните условия, ежедневно в гр. Велико Търново, а в другите населени места на 
територията на Община Велико Търново - при необходимост след възлагане, при заявка на 
кметовете/кметските наместници към Община Велико Търново. 

1.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва залавяне, транспортиране и всички 
последващи действия, произтичащи от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
Правилника за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Закона за защита на 
животните. Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и 
др. подзаконови нормативни актове, уреждащи обществените отношения в тази област и 
действащи към момента на изпълнение на договора, с оглед намаляване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново. 

1.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при промяна на законодателството, свързано с 
извършване на услугата, да съобразява изпълнението на задълженията си с промените и да 



извършва работите по начин, отговарящ на действащите към момента на изпълнението норми, 
практики, стандарти и други, без да се налага изрично уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
каквото и да било анексиране на договора. При противоречие на клаузи на договора с 
приложимото към момента на изпълнението законодателство, изпълнението на задълженията 
по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява с законите на страната към момента на 
изпълнението. 

Чл.2. Манипулациите и дейностите, съгласно офертата се реализират както следва: 
2.1. Залавяне и транспортиране. 
2.2. Кастрация 
2.3. Обезпаразитяване и маркиране на настанените кучета. Маркирането се реализира 

чрез поставяне на пореден номер на всяко куче и траен знак (татуировка). Настаняване в 
помещения за следоперативен престой. 

2.4 Ваксинация 
2.5. Храненето за един ден се извършва в съответствие с изискванията на действащото 

законодателство в тази област. 
2.6. Връщане по места на заловените животни 
2.7. Евтаназия - тя се осъществява на безстопанствените кучета, само при условията на 

ЗВМД и Правилника за прилагане на ЗВМД, Закона за защита на животните и Общинската 
програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. При евтаназията 
ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за извършването й. 

2.8. Събиране на умрели бездомни кучета и котки, съхраняване и транспортиране до 
екарисаж. 

2.9. Други манипулации и дейности се заплащат по показателите за ценообразуване, 
съгласно офертата. 

2.10 При промяна на ЗВМД заловените кучета да се кастрират по предвидения в него 
ред. 

II. ЦЕНА И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.З. Настоящият договор се сключва за срок от 3 /три/ години и влиза в сила от 
датата на подписването му. 

Чл.4. В цените на видовете манипулации и дейности, влизат и всички разходи за 
издръжка на ветеринарно - медицинската амбулатория, други консумативи, възнаграждения на 
персонала, както и поддръжка на автомобила. 

Чл. 5. Разплащането на дължимите суми за изпълнените на видове дейности и 
манипулации се извършва по предложените в офертата цени за видове дейности и 
манипулации, ежемесечно, в срок до 30 (тридесет) дни, с платежно нареждане, по 
посочена банкова сметка от Изпълнителя, след получаване на редовни разходо-оправдателни 
документи и издадена от Изпълнителя фактура. Срокът за плащане тече след одобряване на 
фактурата и представяне на месечния отчет за реално извършени работи, заверен от 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

5.1 Стойността на извършената работа ще се отчита ежемесечно по предложените 
единични цени на видовете работи и при показатели за ценообразуване посочени в 
приложените анализи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания по отчитането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на реално извършени работи. 

5.3 При възлагане на допълнителни видове работи (други манипулации и дейности), 
вследствие на промяна на нормативните изисквания или други обективни обстоятелства във 
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връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след одобряване на съответните 
калкулации, по показатели, както следва: 

- средна часова ставка 3,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 100 %; 

- върху механизация 10 %; 
- печалба 10 %; 
- доставно - складови разходи 5 % 

и доказване на цените на материалите с фактури. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.6. Възложителя има право по всяко време да осъществява чрез свои представители 
контрол за изпълнението на договорените дейности и манипулации. 

6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на 
нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. 
Да извършва цялостен и текущ контрол върху количеството и качеството на договорените и 
извършени работи, включително върху водената от Изпълнителя първична отчетност и 
документация за отчитане разходите по изпълнението. 

6.3 Да изисква допълнителни доказателства за определяне обема и качеството на 
извършените работи и вложените материали. 

Чл.7. Възложителя има право да изисква писмена информация от Изпълнителя за 
извършваната от него дейност по всяко време при изпълнението на договора. 

Чл.8. Възложителя се задължава да заплаща на Изпълнителя извършените от него 
манипулации и дейности по цени, съгласно приетата оферта, при условията на този договор и 
след представяне на одобрени отчетни документи. 

8.1. Да подсигури средства за разплащане на извършените работи по договора. 

Чл.9. Възложителят се задължава да определи длъжностно лице, което да осъществява 
текущ контрол върху извършваните от Изпълнителят манипулации и водената от него 
отчетност, да одобрява предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -месечен отчет за реално извършени 
работи и др. 

Чл.Ю. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определеният от него представител има право да получава 
информация при поискване, достъп и извлечения от регистъра за кучетата и ежемесечен отчет 
за действително извършени работи. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в десетдневен срок от сключване на договора, да 
оповести по подходящ начин, телефон за приемане на сигналите на жителите на територията на 
населените места, където се извършват услугите, обект на настоящият договор, както и да 
реагира своевременно на получените сигнали или писмени жалби от гражданите на тези 
населени места. Срок за реагиране при сигнал: в рамките на Vi (половин) до Цедин) час. 

11.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да поддържа стационарен телефон за 
целия срок на договора за приемане на обажданията, да осигури свой представител да приема 
сигналите по телефона, както и да оповестява за своя сметка ежемесечно телефона за сигнали в 
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един местен вестник и адрес за изпращане на писмени жалби и оповестяване на възможността 
на гражданите да придобият при желание безстопанствено животно от ветеринарно -
медицинската амбулатория. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води отчет за датата на постъпването на 
сигналите и жалбите и за датите на които са предприети необходимите мерки, да осигурява 
обратна връзка с гражданите, като ги уведомява за извършените свои действия по сигналите и 
жалбите. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за 
престояващите във ветеринарно - медицинската амбулатория кучета, съгласно изискванията на 
законодателството към момента на изпълнението. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води регистър на уловените кучета, който да 
съдържа номера, поставен на кучето, мястото на залавяне, извършените манипулации, дни на 
престой и място на пускане. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да взема необходимите мерки при формирането 
на особено опасни глутници на територията на града. 

Чл. 16. Изпълнителят се задължава да залавя и транспортира до временната ветеринарно 
- медицинска амбулатория бездомните кучета по начин, който причинява минимални 
физически и душевни страдания на животните. 

Чл.17. Изпълнителят се задължава при настаняване на животните във ветеринарно -
медицинската амбулатория, да им осигури подходящ микроклимат - осветление, температура, 
допустимо ниво на влажност, шум и вредни газове, както и пространство за движение. На 
болните и наранените кучета във ветеринарно - медицинската амбулатория се оказва 
ветеринарномедицинска помощ. 

Чл.18. При извършване на дейностите - предмет на договора. Изпълнителят се 
задължава да осигури на персонала необходимите средства по безопасност и хигиена на труда. 

Чл.19. Изпълнителят се задължава при осъществяване на дейностите си да спазва Закона 
за ветеринарномедицинската дейност, Правилника за прилагане на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните. Общинска програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета и др. нормативни актове, уреждащи 
обществените отношения в тази област, като изпълнението на задълженията си по този договор 
съобразява с тях. 

19.1 Изпълнителят се задължава да организира и да посочи определени дни за кастрация 
на домашни животни по желание на собствениците им. 

Чл.20. Изпълнителят се задължава да осигурява необходимото съдействие за контрол от 
страна на Възложителя върху дейностите - предмет на договора. 

20.1 Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

20.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки 
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

20.1 Да осигури нормален достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ветеринарно - медицинската 
амбулатория за безстопанствени кучета за извършване на проверки и до водената отчетност. 
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Чл.21. Изпълнителят се задължава да изработи и предостави на Възложителя Правилник 
за вътрешния ред на ветеринарно - медицинската амбулатория, както и да води своевременна и 
точна отчетност за извършените манипулации и дейности и осиновените кучета в специална 
отчетна книга. 

21.1. Изпълнителят се задължава да прилага ежемесечно към фактурите месечен отчет, 
в който отразява обш;ия брой на постъпилите във ветеринарно - медицинската амбулатория 
през изтеклия месец кучета, както и на броя осиновени, възстановени на собственици, 
обезпаразитени, кастрирани и евтаназирани такива. 

21.2 Броя на кучетата се установява ежемесечно след подписване на протокол от 
представители на фирмата - Изпълнител, Възложителя и ветеринарен лекар. При липса на 
представител от страна на Възложителя, Изпълнителят декларира броя на кучетата. 

Чл.22. Изпълнителят носи отговорност ветеринарномедицинските манипулации да се 
извършват само от лица с необходимата квалификация. 

Чл.23. Изпълнителят се задължава да не прилага упойващи вещества или вещества, 
които увреждат здравето на животните, с изключение на случаите, които са медицински 
оправдани и доказани по съответния ред. 

Чл.24. Изпълнителят се задължава да транспортира кучетата при условия, гарантиращи 
здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално оборудвани превозни 
средства. 

Чл.25. Изпълнителят се задължава да не храни кучетата с храни, които съдържат вредни 
субстанции, или храни, неподходящи за възрастта и здравословното им състояние. 

Чл.26. Изпълнителят има право да получи за извършената дейност възнаграждение от 
Възложителя в размер и срокове, уговорени в настоящия договор. 

Чл.27. Настанените във ветеринарно - медицинската амбулатория кучета се вписват в 
регистър, воден от длъжностно лице и се маркират по начин, който позволява тяхното 
идентифициране. 

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси и персонал. 

28.1 Осигуряването на техника, както и всичко друго необходимо за извършване на 
работите, е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага за целия 
срок на договора с квалифицирани лица, както и необходимата техника за изпълнение на 
възложеното. 

28.2 За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, 
същите ще бъдат остойностявани по предложените показатели на ценообразуване в офертата. 

28.3 При промяна размера на минималната работна заплата и цената на ГСМ посочените 
цени се коригират със съответния процент. При увеличение на цените на използваните 
консумативи и медикаменти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доплаща разликата между цената на 
медикамента, консуматива от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и актуалната цена, доказана с 
документ за придобиване. При закупуване на медикаменти, консумативи и др. на цени по-
високи от средните за пазарният период, Възложителят заплаща по предложените цени в 
офертата. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие 
на: 
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29.1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, от 
договора, от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, дейности и манипулации 
извършени в противоречие с действащото законодателство; 

29.2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност; 

Чл.ЗО Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
констатира липса на отчетност или нередовност в представената отчетност за действително 
извършени работи, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума 
за тях или да откаже плащане при недоказване на реално извършени работи. Задържането на 
сумата в такива случаи не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици поради 
просрочване на плащането. 

Чл.31 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и 
в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи дейността; 
техниката на безопасността на труда. 

Чл.З 1.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване 
на работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.З2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност по предявени искове за вреди, 
причинени на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този договор и по 
правната уредба, регламентираща дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно възложеното с този 
договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, носи отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати 
обезщетение за такива вреди. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да държи размера на 
обезщетението, определено с влязлото в сила решение, което е заплатил, от последващи 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по същия договор, а ако е неприложимо размера на 
обезщетението заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено 
определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи законна лихва. 

32.1 По принудителни административни мерки, налагани при упражняване на държавен 
ветеринарно-санитарен контрол, включително по заплащането на глоби във връзка с 
нарушения на законодателството за извършваната дейност, отговорност носи изцяло 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.ЗЗ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

33.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Възложителя и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.34 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.ЗЗ Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършените работи не отговарят на действащото в страната законодателство или ако 
отчетността за тях не е съгласно изискванията и задължителните указания на представителя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият може да откаже заплащането им или да заплати по- малко. 
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35.1 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженият по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи гаранцията за 
изпълнение. 

35.2 В случая по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и 
на заплащане на разходите по изпълнението на работите, които съгласно месечните отчети не 
са приети от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.Зб ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и да задържи гаранцията за 
изпълнение, като обезщетение за развалянето, ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор; 
2. извършва възложените работи с много ниско качество; 
3. при извършване на възложените работи се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. не изпълнява други задължения по договора. 

Чл.З7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от месечното плащане, в размер на 10 % от стойността на същото в следните случаи: 
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител ; 
2. при неизпълнение на задълженията по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи - до качественото изпълнение на същите. Некачествено изпълнение на 
работите от страна на Изпълнителя се удостоверява с двустранно подписан протокол между 
страните, а при отказ от страна на Изпълнителя, констативен протокол /подписан от двама 
свидетели/ 

Чл.38. Санкциите и неустойките, предвидени в този раздел не отменят правото на 
изправната страна по договора да търси обезщетение от виновната страна за претърпени вреди 
във връзка с неизпълнение на условията и/или разпоредбите на този договор, надвишаващи 
размера на неустойката. 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.З9. Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. По взаимно съгласие. 
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с едномесечно 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ 
дневен срок от прекратяване на договора. 
3. С изтичане срока на договора. 
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено едномесечно предизвестие, като заплаща 
действително извършената работа до момента на прекратяването. 
5. Ако изпълнението на договора стане невъзможно поради независещи от страните причини. В 
този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение. 
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
7. При прекратявяне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи гаранцията за изпълнение. 
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8. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задържа 
гаранцията за изпълнение на договора. 
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие 
в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. Неизпълнението 
се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо контрол по изпълнението на 
услугата, в който се отчита и действително извършеното. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на 
заплащане за изпълнената част от работите, след прихващане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойки, 
гаранция за изпълнение, неусвоени авансови суми и други дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
суми. 

Чл.40 Във всички случаи на прекратяване или разваляне на договора в случай, че 
възложителят е платил авансово, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоените авансово 
получени суми в писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При забава на дължимата 
сума/авансово получените средства/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна 
лихва. 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.41 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер, съгласно обявлението и се 
възстановява след изпълнение на задълженията на страните по договора. 

Чл.42(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд. 

(2) Гаранцията за изпълнение се възстановява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изпълнение на 
договора. При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение. Отделно от гаранцията за 
изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки. 

(3) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като обезщетение. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.43. Този договор може да бъде изменян само при условията Закона за обществените 
поръчки. 

Чл.44. Страните по договора се задължават да бъдат лоялни една към друга, да не 
разпространяват информация относно финансовите си, икономически и други отношения, 
които биха засегнали интересите на всяка от тях пред трети лица. 

Чл.45 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, 
се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 

Чл.46 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
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Неразделна част към настоящия договор е офертата на изпълнителя и документацията 
за участие. 

Настоящият договор' cq състави и подписа в два еднообразни екземпляра по'\ един за 
всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛHИTEJ^^ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ П А Г ^ ' 
Кмет на Община Шя:ико 

Даниела Данчева: 
Началник отдел-^Ьюджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонков^ 
Директор на дирекция ,Д1равна" 

Надя Петрова;. 
Директор на'дирекция ОСОП 

Зорница Кънчева - МиладийОва:^ 
Началник отдел СОС 
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7д 

•илага се в Плик М 2 "Е, -едлсж-тиг за :'с z z :л:: 

Настоящата оферта е Еодаг;ек«1 о;г E'S„ iApGjiET- ЙОРДЛНЙСгДг.ИОШ ^, 

/fiiUAieHosaiiiie на ;;-.:.s.zz.. zJ 

и подписано от ЙОРДАНИЪлЯОВ ЙОРДАНОВ ЕГЕ -

/тойте тгхш. м ЕГН/ 

в качеството му на Управите.! 

Уважаеми членове на Комнсйжта; 

1. За£вг:ваь:е, че желаем да , частваие в ос:ziz^z:szii:: пслъч..; ZZZJ .^Z z:pozd^yo^ с 
пред?.-ет: „Услуги по зшшеяпе^ eefi.eiJiLaipm - ..iad;b:zz.f: Zj> zZ :. ,-• с ^uc:Z.:- .V., %ис 
в по/лещепим за следолграш.шеп престой, зръщанв Й_ .z'icynumc: lu.. '.. Si.za '^руг.: 
услуги,, свързани с ти{:п.^1ване .yztCu, zmz Ce3i:..czr^iL.'-eeH...:s Kyzzm^., ,:р': 
съобразяване със Закона за Ветеринщ^номедщ.шс. :«ь>ш left::.. к% Замнс 3z 3auz::.a 
на животните, Об::-щлскама mpozyz .ic за o^.,tuj.-&... -.i >fu популацията на 
безсто^шистзените Kyz^n^iti и iefczu-z ...и.- • zzzpiz.z. z zt.'онодатежгто''.. cp-i 
условията, посочет; в сЗявленлетс \ дсх;; .,ICX;-.:..inH5.:I, г: с З . . : г ; - / ^ т а :хръ^/;^ и 
полети от нас. . • 

2. Приемаме да се счиггме обвърз..ж. ст иргь;;о:>сенн..т^ 
изтичане на 7 /седем / RIECE:^a, считало от кракл.я срол г.. г :.:; 

- oj'BeH": с с coc'Ti'JITU .̂ 

3. Гарантчраме, че сме в състояние ла zzizz 
съответствие с направените от нгс иредло:ле.11: 
месеца. Задължавайте се ЕЗГ.Ъ.И-У^ЗР.: ." 
предложен от Вас договор. 

• ."-:»ок от 35 

Дата:20.1§.2014г. 

псдллс L пеЧат/ 
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Образец J4b 5 

ТЕХНИЧЕСКО MPZKJie-nEHKE 

(прилага се в Плик 2 "11рекижгнз^'3 ъ:: ic^sb^i^.^iiui HG лорпьчката" 
зш сьотеежпата погигдлщ 

Настоящата оферта е нодадееа от ЕТ „ HiP'OJIET- МьРДАН. ЙОРДАНОВ „ 

/наш.генование V i a ;̂  чйггшша/ • •• 

и подписано от ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ ЕГН -

/ т р ^ 1 Г £ 1^у1^ш 1^ ЕГН/ •' . . 

в качеството му на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявявал.е, че желаел, да 3 'частБ : .> :е z о^щес-.зеяа пор-^-иса чрез сгкгтта процедура с 
предмет: „Услуги по залавяне, вея^риi. 'но -. 1гдщи.-1С.::3^:.ужвт:е с наамняааяе 
в помещения за следоперативен лрестой, врьгцсне п& л^сстгтс^ HI залйзкне и други 
услуги, свързани с намаляване ас:'2УЛЙЦШТА гл йе:,-:: conuhc 'вени-пе кучгп.а, ири 
съобразяване със Закона за Вгтерин&рломед..линс.сйп.а ^I^UUIJM, Захом:: зс: sa.I^uma 
на животните, Общинската п-рограма за ота^яванг нс пол^тащ-лта ма 
безстопанствените Щ/четл А дейсгг-тж.щз.но 2 стрйнс:пс зако^ i Ь1^.,лг:х):г<^<} ' 

2 .Срок за реагиране при сигнал: ~/г /кс-ловии/ часа 

З.Срок sa започБаке ш. и з п ъ л ь е Е ^ е .Л .JWI^.-.-XI-NT, кр: . sassла : до 1 лае 

4. Предлагаме следната мелйл^ло..-..л sk':. c i l . с ^ г л г : н о й з д 2 1 3 £ Ч : . . я т а ка 
д о к у м е н т а 1 д и я т а за участл^.: 

Дата:29.10.2014г. „, . , / , .^^i^ ./.i. 
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Образец №5 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

П р е д м е т на о б щ е с т в е н а т а поръчка : у. Услуги по залавяне, ветеринарно

медицинско обслужване, настаняване в помещения за следоперативен 

престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, свързани с 

нсшаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за ветеринарномедицинската дейност; Закона 

за Защита на животните; Общинската програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и действащото в 

страната законодателство^' 

- Срок за изпълнение - 36 (тридесет и шест) месеца. 

- Срок на започване на изпълнението при възлагане - в деня на 

подписване на договора. 

- Срок за реагиране при сигнал: до 1 час 

- Срок за започване на изпълнение при възлагане, при заявка: 'А 

/половин/ час 
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Обяснителна записка - работен план, включително 

методологията за и з п ъ л н е н и е 

Съгласно посочените изисквания в тръжната документация, Ви 

предлагаме методология на работа във връзка с изпълнението на 

обществената поръчка с предметг„У^/у;ги по залавяне, ветеринарно

медицинско обслужване, настаняване в помещения за следоперативен 

престой, връщане по местата на залавяне и други услуги, свързани с 

намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 

съобразяване със Закона за ветеринарномедицинската дейност; Закона 

за Защита на животните; Общинската програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета и действащото в 

страната законодателство'^ 

Увеличаването на броя на безстопанствените кучета води до рискове 

за здравето на човека, замърсяване на околната среда и като цяло 

нарушаване дисконфорта на населението. 

Глутници от безстопанствени кучета нарушават не само 

спокойствието и комфорта на хората в някои райони, но и застрашават 

тяхната сигурност. Нападенията и ухапванията от животни с агресивно 

поведение, застрашат както физическото, така и психическото здраве на 

хората. Безстопанствено скиташ;ите се животни, особено в периода на 

разгонване създават условия за възникване на пътно-транспортни 

произшествия. 

Бездомните кучета допринасят за замърсяване градската среда с 

отпадъчни продукти, както и с битови отпадъци от контейнерите за смет, до 

които имат достъп. 

1. Описание на пробема 

- здравни рискове за хората 

2\ 
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кг 

- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на 

опасни за човека болести - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, 

демодекоза и др. 

Те са приносители на кърлежи и други вредни насекоми. 

- Създаване на дисконфорт на населението: 

- Много хора се страхуват от кучета; 

- През нощта, шумът създаван от животните смущава 

гражданите; 

- Животните са една от причините за замърсяване на градската 

среда; 

- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира 

хората, който обичат животните; 

- Тежко положение иа безстопанствените кучета: 

- много от кучетата биват измъчвани от недобросъвестни 

граждани, малтретирани и дори убивани от хората. 

- К5Д1етата страдат от различни болести, глад и студ; 

2. Причини за възникване на проблема. 

- липса на адекватно и цялостно законодателство; 

- липса на контрол върху популащ1ята на домашни кучета, както и 

липсата на контрол върху регистрацията на домашните кучета; 

- неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване 

с комплексния характер на проблема; 

- временното използване на кучетата за пазачи на вили, строежи, 

гаражи и др., след което се изоставят; 

- липса на хуманно образование за отношението към животните и 

грижи от който се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите , 

съпровождапщ отглеждането, в резултат на което при възникнали трудности може 

да го изостави; ^ 
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3. Популация на безстоианствените кучета 

Кзд1ето достига полова зрялост на 7-8 месечна възраст, като ражда 2 пъти 

по 5 до 7-8 кученца.3а кратко време изгонените на улицата кученца се 

размножават и увеличават значително популацията на безстопанствените кучета. 

Ако не се вземат навременни мерки по кастрация на женските кучета 

се достига до определен максимум. Изравняват се раждаемостта и смъртността. 

Безотговорното отношение на някой стопани към поколението малки 

кученца води до изоставянето им на улиците и с това допълнително се 

увеличава популацията на безстопанствените кучета. 

Ако се кастрират безстопанствените кучета, без да се съблюдават 

домашните се получава цикличност или кастриране на бездомните и намаляване 

на нишата, но и увеличаване на броя на бездомните кучета, чрез пускане на 

свободни кучета отново на улицата. 

Кучетата се връп];ат на местата, от където се взети за гратисния период, 

необходими за блокиране раждаемостта-когато кахтацитетьт на средата се 

ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се 

наложи контрол върху домашните к}'чета - регистрацията им, стерилизацията на 

частоттях. • 

Единственият ефективен начин за установяване на контрол върху 

кучешката популация: 

- прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срешу бяс и трайна 

маркировка на неагресивни безстопанствени кзл^ета и връш;ането им по 

обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор. 

ЕТ „ Пролет-Йордан Йорданов „ в продължение на десет години е 

. изпълнител на услуги, които са еднакви с пpeдIvIeтa на поръчката (залавяне, 

ветеринарно-медицинско обслужване с настаняване в помещения за 

следоперативен престой на безстопанствените кучета). Има сключени 

договори с Общините: Велико Търново, Дряново и Лясковец , к о е т б ^ 
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доказателство, че фирмата притежава необходимия опит при изпълнението 

на дейностите посочени в общедтвената поръчка. 

Фирмата гарантира своевременност, ефективност и качество на 

извършване на услугата. 

Срок на започване на изпълнението_ при възлагане - е деня на 

подписване на договора. 

Срок за реагиране при сигнал^ до.1.3§с. 

Срок за започване на изпълнение при възлагане, при заявка: Уг 

/половин/ час 

Ще реализираме изпълнение на възложеното, в съответствие с 

условията на проекта на договор, неразделна част от настоящата 

документация, като видовете работи ще са съгласно предоставените ни от 

Възложителя. 

В действията си за преодоляване на кучешката популация, ЕТ „ Пролет-

Йордан Йорданов" ще се съобразява di3aKOHa за ветеринарно медицинската 

дейност. Закона за защита на животните. Общинската програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета; изискванията по 

безопасност и здраве при работа, както и на другите нормативни актове и 

действащото в страната законодателство. 

По време на изпълнението ще се съобразяваме с настъпващите промени 

в законодателството, касаещи дейността. 

Ще спазваме изискванията по Договора, указанията на Възложителя, 

органите на РВМС, природозащитни организации и други институции. 

Ще осигуряваме достъп за извършване на проверки на място, като 

осигурим присъствието на наш представител, както и достъп до помещения,-^ 

преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейнрсти; 

(Я 
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Манипулациите ще се извършват по начини, които не причиняват 

значителни болки и стрес на животните. 

По никакъв начин няма да увреждаме околната среда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

L Пълно описание на конкретната, оргадизащия на,дейностите за 

реализиране на поръчката 

ЕТ „ Пролет - Иордан Йорданов" разполага с необходимите 

материални и трудови ресурси за изпълнение на дейностите веднага след 

подписване на договора с Възложителя. 

Фирмата има утвърден Правилник за вътрешния ред и дейността на 

ветеринарно — лечебно заведение - амбулатория за бездомни кучета на 

територията на Община Велико Търново. 

Този правилник определя дейността на ветеринарната амбулатория и 

механизмите за нейното осъществяване, като е съобразен с всички, 

действащи към момента нормативни актове. 

Ситуираме ка амбулаторията 

Местонахождение - Зона Индустриална кв."3еленка" 

Отстояние - на 1 км от град Велико Търново 

Амбулаторията е оградена с метална ограда с височина 2 метра с 

портална двусекционна входяща врата. 

Насипан, валиран и бетониран 

Сграден фонд 

1.1. Сгради с дворно място 

12. Обособени части еа ветеринарната амбулатория: 
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1.2.1. В ъ н ш н а зона - оградена, със заключващ се портал, 

дезинфекционна площадка. 

1.2.2. Ветеринарно - медицинска зона; 

Приемно отделение и манипулационна; 

Лекарски кабинет; 

Операционна маса; 

Аптечен шкаф. 

1.2.3. Приемно отделение: 

Помещение за прием, преглед, манипулация на кучетата; 

Коридор с изход към изолатора и помещението с клетките. 

1.2.4. Изолатор 

По една клетка за настаняване на болни и агресивни кучета. 

1.2.5. Помещение с клетки за следоперат5шен престой: 

6 клетки за следоперативно настаняване на кучета 

В мястото заследореративен^щрестой^е ос животно 

в зависимост от вида^, възрастт_а и, рородат 

- място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му; 

- необходимото пространство и свобода на движение; 

- достатъчно количество храна и вода; 

- свободен достъп до местата за хранене и поене; 

- подходящ микроклимат; 

- редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и 

незабавно лечение при заболяване или нараняване; 

- подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната 

конкуренция между животните; 

Сградния фон е шгш_ден_ м_^обошМш^Ж^?^Ж^З.¥Ел^.М^^ йощсш 

бягство на настанените животнш 

На първо място, всички работници, ангажирани с реализацията/-на 

договора, подробно се запознават с Правилника за вътрешния ред. 
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След това се провеждат задължителните инструктажи за здравословни 

и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и мерките за 

пожарна безопасност. 

Дейностите стартират, след като се установи изправността на 

транспортното средство, както и цялостното оборудване за успешното 

изпълнение. 

II. Видове дейности и разпределение на отговорностите на 

членовете на екипа. 

1. Залавяне на безстопанствени кучета и транспорт 

1.1. Залавяне 

1.1.1. На залавяне подлежат всички свободно движещи се кучета на 

територията на Община Велико Търново. 

- Операциите по залавянето се извършват по райони, сигнали на 

граждани и заявки от кметствата на Община Велико Търново. 

- по предварително изготвен график 

-подадени заявки от РПУ - сигнали за възникнали инциденти с 

агресивни кучета и пр. 

- ежедневно ще се обхождат районите около детски заведения, Детски 

площадки, училища, здравни заведения, паркове и други обществени места. 

1.1.2. Начин на залавяне? 

Членовете на екипа , за залавяне ла безстопанствени 

животни са преминали курс на обучение за защита и 

хуманно отношение на животните и се ръководят и контролират от 

ветеринарен лекар. 

Извършва се от двама ловци със 

специфична квалификация, след предварително упояване с 

разрешени за употреба ветеринарномедецински медикаменти; 

Упойващите медикаменти са строго съобразени с теглото на животното. 

Залавянето се извършва по начин и при условия, KOIITO 

гарантират здравето им и с минимално страдание на животните. 
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След залавянето на кучето се поставя временен нашийник за 

идентификация. 

Животното се поставя в специална клетка. 

Повторно залавяне на маркирани кучета се извършва на 3 

/ три / месеца, за обезпаразитяване; 

2. Транспорт 

Животните се транспортират в специално оборудвано превозно 

средство, притежаващо необходимите лицензи и разрешителни за превоз на 

живи животни. 

Транспортирането на безстопанствените кучета се извършва съгласно 

изискванията на чл.42, ал.2 от ЗЗЖ. 

МПС е с отличителен надпис и изписан телефон за подаване на 

сигнали; 

Кабината за хората и каросерията за животните да са плътно 

преградени; 

Дейността се изнълнява от мофьор с необходимата 

правоспособност м преминал курс за хуманно отношение при 

траспортиране ма животни. 

2.1, Заловените кучета се транспортират в отделни клетки по 

начин, изключващ възможността за физически контакт. 

- клетките са с размери 90/ 70 /60 , подвижни; 

- клетките се свалят от колата за директно поставяне във 

ветеринарната амбулаторияа; 

- освободената кола, както и всяка клетка се подлагат на 

измиване и дезинфекция; 

- кучетата се вадят от клетките поединично и с 

необходимото внимание, като е забранено да се изсипват от височина, 

да се хвърлят, дърпат и влачат за главата, козината, опдж-кщг!^ уш 

крайниците, както и да бъдат ритани и бити. 

^1 
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2.2. Транспортното средство е специално оборудвано и 

позволяващо почистване и дезинфекция след всяка група заловени 

животни. 

- за транспортиране се' използват само покрити транспортни 

средства, предпазващи животните при лошо време и пряко слънчево 

греене; 

- температурата в транспортното средство е не повече от 

30 градуса. 

След като се извадят клетките със животните, транспортното средство 

се почиства вътрешно с дезинфектиращ препарат, а външно с пароструйка. 

За всяка проведена акция по улов на скитащи кучета, се изготвя 

транспортен документ 

3. Приемане на кучета във ветеринарната амбулатория. 

- Дейността се изпълнява от един ветеринарен лекар и един 

ветеринарен техник 

3.1. Приемането се извършва от управителя и ветеринарен 

специалист, който извършва медицински преглед на всяко едно животно 

и преценява здравословното му състояние. 

3.2. На болни или наранени кучета се оказва 

ветеринарномедицинска помощ още при приемането. 

3.3. Болните и агресивни кучета се настаняват в изолатора. 

3.4. Престоят на кучетата във ветеринарната амбулатория е събразно 

здравословното им състояние и по преценка на ветеринарния 

лекар. 

Данните за всяко куче се вписват в подробен Дневник, заведен 

съгласно ЧЛ.44, ал.2 от ЗЗЖ и съдържащ : 

- номер на временния нашийник; 

- дата и място на залавяне 

- район, улица; 

- индивидуални белези на животното - цвят; порода; пол; отли^йуеДни 

белези; 
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- дата на напускане на амбулаторията за временен престой. 

4. Кастрация 

Най ефективния метод за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета е метода на кастрацията. 

Кастрацията успокоява животното и прави характера му по-социален, 

по-благ. 

Освен това кастрацията удължава живота на кучетата, тъй като ги 

предпазва от редица заболявания, в т.ч. и от злокачествени тумори; полови 

инфекции; 

Кастрацията предпазва мъжките животни от бягство, изгубване и 

нежелани травми. 

Дейността кастрация се изпълнява от ветеринарен лекар и ветеринарен 

техник. 

Животните се подготвят за оперативна интервенция. С помощта на 

асистент, ветеринарният лекар инжектира на кучето упойващо средство 

съобразено с теглото му. 

Операционния екип от ветеринарен лекар и асистент се подготвя за 

операция. Изваждат се предваритено стерилизирани в стерилизатор 

хирургични иструменти. Екипа облича стерилни хирургични костюми и 

предпазни очила. 

След достигане на пълно заспиване, животното се въвежда в 

.операционната зала и се поставя на операционната маса. Фиксира се към 

нея в тръбно положение с атравматични меки връзки. Мястото на 

операционния разрез се измива с вода и сапун, подстригва се, забръсва се и 

се тушура с разредена йодна тинктура. Поставя се операционен чаршаф. 

4.1. При мъжки кучета; С ръка се издърпват нагоре двата семенника 

така, че да се опъне скроталната кожа. Със скалпел се нанасят два 

успоредни разреза на рафе скроти. Дължината на разрезите е съобразно 

големината на семенниците. След нанасянето на разрезите и за двата 

семенника се извършват следните действия. Внимателно се отпоЪйа:ойга 
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хлабавата съединителна тъпан докато се освободи процесус вагиналис и в 

най-тънката част се прещипва с хемостатичен пинцет и малко под него се 

поставя пришита лигатура. Така пришития процесус вагиналис заедно с 

включения в него семенен кордон се прерязват точно над хемостатичния 

пинцет. Отрязват се конците и скроталната торна се издърпва нагоре за да 

се приберат навътре отрязаните семенни кордони. Раните не се шият а се 

оставят да зарастват по открит начин. Те се напръскват само с покриващ 

алуминиев антибиотичен спрей. 

4.2. При женските кучета? Със скалпел се нанася малък разрез по 

бялата линия каудално от пъпната цикатрикса. Отваря се коремната кухина. 

Вкарва се показалеца на ръката на оператора и странично от основата на 

пикочния мехур се захваща единият маточен рог. По него се достига до 

яйчника. Той се издърпва внимателно нагоре над операционния разрез. 

Дорзално от яйчника се пробива мезовариума и се поставя лигатура на 

артерия сперматика интерна. Същото действие се прилага и на другия 

яйчник. По двата маточни рога се достига до маточната бифуркация. Тя се 

издърпва нагоре. Дорзално от нея се пробива мезометриума и кудално се 

прищипва с хемостатичен пинцет. Под пинцета каудално се поставя 

пришита лигатура. Отрязва се матката точно над хемостатиния пинцет. 

Отрязват се и двата яйчника точно над лигатурите. Така отделените матка и 

яйчници се издръпват внимателно нагоре и дорзално се поставя лигатура 

обхваща артерия утерина медиа, маточните връзки и мезометриума. 

Прерязва се над лигатурата и така цялата матка и двата яйчника се изваждат 

и отделят. След това се зашива коремната кухина с етажни шевове и 

външно зашитата рана се напръсква с покриващ сребрист антибиотичен 

спрей. 

Докато се намират под упойка се извъшва инжектирането на животните 

с комбиниран широкоспектърен антибиотик с цел да се предотврати 

евентуално постоперационна вторична инфекция. 

Инжектира се подкожно и средство за обезпаразитяване. 
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След приключване на кастрацията, ветеринарният лекар вписва в 

амбулаторен дневник: поредния амбулаторен номер, номера на ушната 

марка, отличителните белези, адреса на залавяне и извършените 

манипулации. 

Изпълнявайки дейностите, предмет на обществената поръчка, фирмата 

активно ш;е участва в разяснителни кампании за ползите от кастрацията в 

борбата за намаляване на популацията. 

5. Маркиране 

Дейността маркиране се извършва непосредствено след кастрацията, 

докато кучето е ош;е под упойка, с цел да не се предизвиква болка и стрес. 

На животните се прилагат два вида маркировки. Ушните раковини се 

подстригват и забръсват частично и се тушират с разредена йодна тинктура. 

На едното ухо се поставя ушна марка с идентификационния номер на 

кучето като номера се поставя от горната страна, за да е лесно видим. На 

другото ухо се постявя от вътрешната страна трайна маркировка /със същия 

идентификационен номер/ посредством татуировъчни клещи и използване 

на специално за тази цел мастило. 

След това животните се поставят в предварително почистени и 

дезинфекцирани индивидуални клетки в топли помещения за 

следоперативен контрол. 

В края на всеки работен ден се извършва пълна дезинфекция на 

помещенията, клетките и автомобила. 

Всички използвани инструменти при оперативните действия се 

подлагат на почистване, дезинфекциране и стерилизация. 

6. Ваксииацмя и обезпаразитяваме 

На следващия ден ветеринарен лекар преглежда кастрираните 

животни, след което се провежда обезпаразитяване, против глисти и 

кучешка тения. Това се извършва като на животните се дават 

обезпаразитяващи таблетки. Приемът става заедно с малко храна. 
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Ваксинацията се извършва като кучетата се инжектират подкожно с 

ваксина притив бяс. 

Всички отпадъци получени по време на оперативната дейност се 

поставят в предназначени за това специални контейнери, които се предават 

за обезвреждане. 

7. Връщане по местата на залавяне 

След като ветеринарния лекар установи, че животните са в добро 

следоперативно състояние, се връщат по местата на местообитаване. 

Връщането на кучета се извършва в отдалечени райони от дворове на 

детски ясли, градини, училища, болници и площадки за игра на 

деца, както и от автомагистрали. 

За всички дейности се използват качествени, атравматични пособия. 

Всички манипулации се извършват по начин, който не причинава, божа, 

стрес и страдание. 

Площта, оборудването и температурните условия са съобразени с 

Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за защита на 

животните. 

8. Хранене на кучетата. 

Храненето за един ден се извършва в съответствие с изискванията на 

действащото законодателство в тази област. 

8.1. Дажбата може да бъде хляб, суха или консервирана кучешка 

храна; 

8.2. Хранят се съобразно здравословното им състояние и период 

на престой във ветринарната амбулатория. 

8.3. Храната и водата се поставят в добре измити, специално предназначени за това 

съдове, поставени по начин, който не позволява замърсяването им и 

намалява до минимум агресивната конкуренция между животните; 

9. Грижи за кучетата 

9.1. Лицата, които се грижат за кз^етата във ветеринарната t 

амбулатория, проверяват редовно общото им състояние; 
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9.2. He се допуска причиняване на страх, болка, страдание на кучетата, 

освен в случай на самозащита; 

9.3. Не се допуска извършване на ветеринарно медицински 

манипулации от лица без необходимата квалификация; 

- Не се допуска връщането на кучета в дворове на детски 

ясли, градини, училища, болници и в близост до площадки за игра на 

деца и автомагистрали. 

10. Евтаназия (думата „евтаназия^^ произлиза от гръцките думи 

"еи" (добро) и "thantos" (смърт) се донуска при: 

- Неизлечимо болни животни; 

- Ограничаване и ликвидиране на заразна болест; 

- Кучета, чието агресивно поведение представлява 

опастност за здравето на хората и животните. 

Неизлечимо болни и доказано агресивни животни се подлагат на 

евтаназия, съгласно чл.179, ал.З, т.1 и т. 4 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл. 45 т. 8 от ЗЗЖ. 

Подготовката и провеждането на евтаназия се организира по начин, 

който намалява до минимум стреса на животното. Евтаназията се провежда 

в отделно помещение, което не позволява на останалите животни да 

наблюдават извършването й. 

Първоначално животното се инжектира с комбинация от упойващи 

средства съобразени с теглото на кучето. Изчаква се достигане на пълно 

заспиване, след което се инжектира с евтаназиращ препарат, който прекъсва 

жизнените функции на организма. Смъртта настъпва без животното да е 

изпитало стрес и болка. 

10.1. Евтаназията се извършва от ветеринарния лекар в 

присъствието на представители на общината и НПО, за което се 

съставя протокол. 

10.2. След извършване на евтаназия ветеринарният лекар; констатира 

настъпването на смъртта. 
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10.3. При сщчш. на евтаназия ветеринарният лекар вписва в 

амбулаторния дневник причините за извършването й. 

10.4. Труповете на евтаназираните животни се съхраняват, съгласно 

изискванията на чл. 272 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Труповете се поставят в добре запечатани полиетиленови торби, като се 

съхраняват във фризер до момента на предаването им на екарисаж за 

обезвреждане. 

* 

11. Събиране на умрели бездомни «сучета и котки, съхраняване и 

транспортиране до екарисаж. 

Дейността се изпълнява от шофьор и един брой общ работник . 

Екипът е оборудван със специално отличително работно облекло и 

гумени ботуши; защитни престилки и ръкавици. 

Използват се плътни чували. 

Умрелите улични животни предизвикват разпространение на зарази, 

замърсяване на околната среда и нарушават конфорта на живущите в 

населените места. 

Умрелите кучета и котки се обезвреждат, като труповете се поставят в 

плътни полиетиленови чували, съхраняват се във фризер, след което се 

предават на екарисаж. 

Всички манипулации или хирургически интервенции, които 

причиняват или могат да причинят значителни болки, стрес или 

страдание на животните, се извършват с прилагане на упойка. 

12. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета. 

Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се 

вписват задължително следните данни за обработените кучета: 

• Идентификационен номер • 

• Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина^" 

• Дата и място на залавяне 

• Дата на обработката 
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• Дата и място на връщане 

Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от 

ЗЗЖ. 

Ш . Координация „и взаимоотношения с представители на 

Възложителя и други институции 

Координацията е процес на обезпечаване на хармоничност и 

еднопосочност в управлението, респ. в дейността на различните участници 

в работния процес. 

В процеса на изпълнение на дейностите предмет на поръчката 

управителя на фирмата Йордан Иванов Йорданов (GSM - 0888324374 ) и 

д-р Никола Иванов Тошков' - завеждащ ветеринарно медицинска 

амбулатория ( GSM 0888827089) ще са в постоянно взаимодействие както с 

представители на Община Велико Търново и кметствата на населените 

места, така и с природозащитни организации, РВМС и граждани. 

Посредством местните информационни средства ще бъдат обявени 

телефонните номера, както и електронен адрес, на които ще имаме 

възможност да приемаме сигнали и препоръки, свързани с дейността, 

предмет на обществената поръчка. 

На телефон (062/637971) гражданите ще имат възможността да подават 

сигнали за забелязани некастрирани, безстопанствени кучета. • :. 

Приемането и обработването на жалбите и сигналите от граждани 

и организации се извършва, освен по телефон и в писменна форма. 

При приемане на сигнала се записват имената на гражданина или 

организацията, подали сигнала, телефон или адрес за обратна връзка. 

Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето. 

Приоритетно ще се обработват жалбите за агресивни кучета, и такива 

участвали в инциденти с ухапване на човек. 

При жалби срещу обработени агресивни кучета ще се проце^ир^а в 

зависимост от резултата от проверката. 
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В много от случаите проверките по сигнали ще се извършват в 

присъствието на служители на общината, и кмета или представител от 

кметството от което е подадена жалбата. 

Въз основа на проверката се изготвя констативен протокол, подписан 

от присъстващите и служителите. 

В зависимост от констативният протокол ще се предприемат 

законови действия за решаване на възникналия проблем. 

При противоречие на клаузи на договора с приложимото към 

момента на изпълнението законодателство, при изпълнението на 

задълженията по договора ще се съобразяваме със законодателството на 

страната към момента на изпълнението. 

За възникналите проблеми в процеса на изпълнение, ще уведомяваме, 
незабавно Възложителя. 

IV. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

Всички, заети с изпълнението на настоящата поръчка ще са с 
необходимата квалификация, ще са преминали курс за хуманно 
отношение към животните. Работниците и специалистите притежават, 
богат опит и необходимите качества и умения за работа в екип. 

Персоналът е запознат подробно с: Правилника за вътрешния ред и 
дейността на ветеринарно - лечебно заведение - амбулатория за бездомни 
кучета. Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. Общинската програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета, и други нормативни актове, свързани с дейността. 
Всички ще са с проведен необходим инструктаж по безопасност на труда 
и ППО. Всички работи ще се извършват при строго установена 
организация, ред и спазване на технологичната и трудова дисциплина. 

Организацията по време на изпълнение на обществената поръчката 
ще се осъществява от ръководителя на фир^^ата - Иордан Йорданов и 
ветеринарния лекар д-р Никола Тошков, които ще поддържат постоянна 
връзка с представител на Възложителя, други контролиращи органи"и 
граждани. 
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ЕТ" Пролет - Йордан Йорданов" разполага с достатъчен брой 
висококвалифицирани специалисти, с които може успешно да изпълни 
дейностите предмет на обществената поръчка. 

V. ОБОРУДВАНЕ 

ЕТ" Пролет - Йордан Йорданов" гр. В. Търново разполага с 
необходимата материално техническа база, която отговаря на всички 
законови изисквания за изпълнението на дейностите, предвидени в 
обществената поръчка: 

1. Ветеринарна амбулатория /оборудвана/ II - категория 

' - Приемно отделение 

- Операционен блок 

- Помещение за следоперативен престой 

2. Превозно средство рег.№ ВТ 35-09ВН 

3. Пистолет Варио 

4. Пистолет въз)Щ1на помпа 

5. Метални клетки 

6. Хладилник 

7. Фризер 

Необходими основни материали м пособия 

Патрон сгъстен въздух 

Спринцовки със стабилизатор 

Гумичка за игла за дистанционно залавяне 

Игла ф 1.5 мм X 38 мм.дължина 

Ксилазин 

Кетамин 

Временен нашийник за идентификация 

Метални клетки 

Ръкавици за еднократна употреба 

Спринцовки за еднократна употреба 

Игли за еднократна употреба 

Бръснарски ножчета 
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йодна тинктура 

Операционен чаршав 

Специализирано хирургично облекло 

Набор хирургични инструменти 

Стойка за инфузии 

Операционно /насочено/ осветление 

Барабани за стерилни консумативи 

Остриета за скалпел 

Стерилни марли 

Лигнин 

Хирургични конци 

Силвър спрей 

Отличителна марка 

Клещи за ушни марки 

Туш за татуировки 

Клещи за татуировки 

Инжективен препарат за обезпаразитяване 

Антибиотик 

Дезинфектанти 

Стерилизатор 

Ваксина за бяс 

Таблетки за вътрешно обезпаразитяване за Юкг. 

Храна гран} ли осреднена цена 

- Храна Док чоу„джуниър" 

- Храна Дог шоу актив 

- Храна Любимец 

- Храна дарлинг гранули 

Евтаназин /само за евтаназия/ 

Дизелово гориво 

Вода 
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VL Д Е Й Н О С Т И П О ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

По време на работа стриктно ще се спазват изискванията на Закона 
за опазване околната среда. 

Дейностите ще се организират и изпълняват така, че да не се 
допуска каквото и да било замърсяване и увреждане на състоянието на 
околната среда. 

Ще се спазват стриктно писменните правила за работа с 
ветеринарните отпадъци в съответствие с изискванията на Закона за 
управление на отпадъците» 

VII. ОТЧЕТНОСТ 

За изпълнените работи, ежедневно ще изготвяме необходимите отчети, 

дневници и регистри, съобразно изискванията на Възложителя, Закона за 

ветеринално медицинската дейност, Закона за защита на животните и други 

нормативни документи. 

Във ветеринарната амбулатория се водят и съхраняват следните 

документи: 

1. удостоверение за регистрация по чл. 30 ЗВД; 

2. амбулаторен дневник по образец, утвърден от генералния директор на 

националната ветеринарномедицинска служба (НВМС); 

3. дневник за ВМП - име и адрес на доставчика, име на ВМП, дата на 

получаване и срок на годност; 

4. дневник за извършените дезинфекции - вид на дезинфекционното 

средство, дата и час на извършване; 

5. нормативни актове, които регламентират ветеринарномедицинската 

дейност t 

6. писмена процедура за почистване, дезинфекция и обеззаразяване на 

помещенията; 

7.писмена процедура за реда за контрол върху инфекциите; 

8. писмени правила за работа с ветеринарните отпадъци в съответствие: 

с изискванията на Закона за управление на отпадъците; 

9. дневник, в който в началото и в края на работния ден'"^^ вписв'аз^' 
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температурните стойности на хладилника, в който се съхраняват ВМП. 

Документацията по ал. 1, т.'2 и 3 се съхранява за срок една година от 

датата на последното вписано обстоятелство. 

Ветеринарният лекар представя, при поискване, водената от тях 

документация на контролните органи от НВМС. 

В края на всеки месец ще представяме на Възложителя отчет, 

окомплектован с документи, доказващи количеството на извършените 

работи. 

На Възложителят и други контролни органи ще бъде осигурен достъп 

както до отчетната документация, така и до обекта свързан с изпълнение на 

дейностите, предмет на обществената поръчка. 

При изпълнението се съблюдават: Закон за ветеринарномедицинската 

дейност (поел. изм. от 15.11.20В г.). Правилника за прилагане на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност;. НАРЕДБА № 26 от 28.02.2006 г. за 

условията за защита и хуманно отношение към животните по време на 

транспортирането им; НАРЕДБА № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към 

обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци 

с цел търговия, към пансиони и приюти за животни (поел. изм. от 

17.09.2013 г.); НАРЕДБА № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум 

страданията на животните по време на клане или умъртвяване (поел. изм. от 

23.05.2006 г.), както и изискванията на всички други действащи нормативни 

актове в областта на предмета на договора. 

При изпълнението на обществената поръчка ще спазваме, действащото 

в страната законодателство, -всички нормативни документи, касаещи 

предмета на поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на 

предмета на поръчката, в това число противопожарни, технически и др. 

норми. 

По време на изпълнение на договора стриктно ще спазваме Закопава 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). 
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Всички дейности ще се извършват своевременно, качествено, с 

необходимата бързина и ефикастност. 

Със своята дейност ще допринесем за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета в Община Велико Търново, 

ЕТ "Пролет-Йордан Йорданов" гр= В. Т ъ р н о в о , гарантира за 

успешното изпълнение на услугата, както с натрупания си опит в тази 

област, така и с богатим си технически и трудов ресурс. 

Дата 25/11/2014 

Име и фамилмя Иордае Йорданов 

Подпис на упълномощеното лице 

Наименование на участника и 
печат ЕТ „ Пролет - Йордан Цйрйано!^ 
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/О/f 

Образец № 6 
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 

„Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско обслужване с настаняване в 
помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и други 
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при 
съобразяване със Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита 
на животните, Общинската програмна за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета и действащото в страната законодателство 

ОТ ЕТ „ ПРОЛЕТ - ИОРДАН 
(наименование на }^астника) 

с адрес: гр.Велико Търново, ул." Стефан мокрев „ N° 7 Д, ет.5 

тел.: 062/637971, факс: 062/635975, e-mail: proletyy@abv.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: . , 

Регистрация по ЗДДС: BG 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка. • 

BIC код на банката UNCRBGSF 

Банка:. UniCredit Bulbank 

Град/клон/офис: В.Търново ул."В.Левсхи"№13 

Адрес на банката:. София 1000, пл. „ Св.Неделя „ Хо 7 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Услуги по залавяне, ветеринарно - медицинско 
обслужване с настаняване в помещения 'за следоперативен престой, връщане по 
местата на залавяне и други услуги, свързани с на-лаляваке популацията на 
безстопанствените кучета, при съобразяване със Закона за 
Ветеринарномедицинск&ага дейноск:. Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета и действащото в страната законодателство' * 

Поемаме ангажимент да изпълнш: пред?:ета нг поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите ^казанкя/Техниче^сите спецификации на 
настоящата поръчка. Поемаме ангажи>:гЕт да йзпълняв^-ме обекта нп поръчката за 
срока на договора. 

При така предложените от кае условия, в калшта ценова оферта сме включили 
всички необходими разходи съобразно избраната к.етодолог-ия. 
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Приемаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия, предвидени в документацията за обществената поръчка 
и при условията на проекта на договор. 

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български 
лева без ДДС и с ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи 
възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична 
грешка при пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни 
изчисления и определя аритметично вярната сума. 

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева. 

1. Предлаганото от нас възнаграждение е както следва: 

Единични цени по видове дейности и манипулации, съгласно Приложение №1: 

1. Залавяне на 1 брой куче: 

54.95лв. /Петдесет и четири лв,95 ст. / лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

65.94лв. /Шестдесет и пет лв.94 ст./ лева. 

2. Кастрация на 1 брой куче: 

50.90 лв./Петдесет лв. 90 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

61.08лв /Шестдесет и един лв. 08 ст,/ лева. 

3. Маркиране на 1 брой куче: 

1.43 лв . /Евин ЛВ.43 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

1.72 лв./Един лв.72 ст./ лева. 

4. Ваксинация на 1 брой куче: 

3.23лв./Три лв . 23ст./лева без ДДС,а е ДДС 20 % -

3,88 лв /Три лв . 88 ст./ лева. 

5. Обезпаразитяване на 1 брой куче: 

1.79 лв . /Един ЛВ.79 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

2.15 лв /Два лв . 15 ст/. лева. 

6. Храна за един ден на 1 брой куче: 

1.22 лв./Един лв . 22 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

1.46 лв/Един ЛВ.46 ст./ лева. 

7. Евтаназия на 1 брой куче: 

8.58 лв . /Осем лв . 58 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

10.30 лв. /Десет лв.ЗО ст./ лева. 

8. Събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и . 
транспортиране до екарисаж: 

9.47 лв. /Девет лв . 47 ст,/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % -

11.36 лв. /Единадесет лв . 36 ст./ лева. 



Общ сбор от предлаганите единични щенм за видовете дейности и манипулации 

(без ДДС): 131,57 лв./Сто тридесет и един лв. 57 ст./ 

Общ сбор от предлаганите единични цени за видовете дейности и манипулации 

(с ДДС): 157.89 лв . /Сто петдесет и седем лв. §9 ст./ 

При възлагане на допълнителни видове работи вследствие на промяна на 
нормативните изисквания или други обективни обстоятелства (други манипулации и 
дейности), във връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след 
одобряване на съответните калкулации по показатели, както следва: 

- средна часова ставка 3,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 100 Уо; 

- върху механизация 1 0 % ; 
- печалба 10%; 
- доставно - складови разходи 5 % 

и доказване на цените на материалите с фактури. 

Посоченото възнаграждение включва заплащане на вскчкм поети ангажименти и 
задължения с офертата и с представената от нас методология на работа. 

Плащането се извършва ежемесечно, в срок до 30 /тридесет/ дни елед получаване на 
редовни разходо-оправдателни документи, представяне на месечен отчет за реално 
извършени работи, заверен от представител на възложителя, и одобряване на 
фактурата. 

3. Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена: 
В цените са включени всички необходими разходи за изпълнението на дейностите, 
предмет на обществената поръчка като: разходи за работната ръка ; за транспорта и 
поддръжка на автомобила; разходи за издръжка на ветеринарномедицинската 
амбулатория, разходи за материами и консумативи, за реализиране на дейностите. 

Показатели на ценообразуване: 

- средна часова ставка 3,00 лв./чч; 
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 100 Уо; 
- печалба 10%; 
- доставно - складови разходи 5 % 

Приложение: Анализи/калкулации за всяка от дейностите. 
Списък на основните , медикаменти, консумативи и материали 

включени в калкулациите 

Дата 24.11.2014г. Подпис и печат:.. . . . . . .и.. . . /^.. . /; . . . , /^., , 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, ветерииарноведицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

за з а л а в я н е на 1 орош к уче 

ТРУД 
ФРЗ на заетите лица за 1 месец - 2129 лв . 

средномесечен брой на залавяне -100 кучета 

1 ФРЗ за 1 брой 21.2S лв. 
2 Допълнителни разходи 100% 21.29 лв. 

Всичко т.!. 42.58 лв. 
it. Транспортни разходи 

3.1. ГСМ нормативно основанме-Наредбз №1/28.12.1998г. 

на МСАБ по цени към м. 11.14г. Норма Дизелово гориво 10 1 л.=11л 
3.2. Среден разход на гормво/11 Ол/1ООбр.=1,10я X 1.98лв. 2.1в лв . 

3.3. ЙЛасло 3% от т.3.2 0.07 лв . 

3.4. Разходи за по,цдръжка и текущ ремонт 10% 0.22 лв. 

3.5. Основен ремонт 3% от т.3.2 0.07 лв . 

ВСИЧКО T.1L 2.53 лв. 
III Материали ш консумативи по залавянето 4.62 лв. 
IV Доставно складови разходи 5% 0.23 лв . 

ВСИЧКО I +11^11И-1У+У 49.96 лв. 
V Печалба 10% 5.00 лв. 

О Б Щ О 54.95 лв . 

ЦЕНАЗА1брой/безДДС/ 54.95 лв . 

20% ДДС 10.99 лв . 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 65.94 лв. 

Забележка.-Цената за залавяне на 1 бр. куче ще се доказва ежемесечно с представяне на 
анализи съобразени с броя на заловените през периода животни и изразходвалото за целта гориво. 

ИЗГОТВИЛ: 
ЕТ"ПРС_р[Е,Т-Й.ЙоЕЙанов/ J 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, ветеринарноведицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейиост,Закоиа за защита иа животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията иа безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А Л И З 

за кастрация на 1 брой куче 
съгласно Глава пета чл.47.ал.1 от Закона за защита на животните 

ТРУД 
ФРЗ за 1 месец на в.лекар - 865 лв . 
ФРЗ асистент в.техник 450 лв , 
средномесечен брой за кастрация 100 бр.кучета 

1. ФРЗ за кастрация на 1 бр. куче 13.15 лв. 
2. Допълнителни разходи 100% 13.1.5 лв. 

Всичко T.1 +T.2 26.30 лв. 
!1. Амортизация на техническото оборудване 1.53 лв. 
III. Консумативи 
3.1. Упойка 5.12 лв. 
3.2. Дезинфектанти 1.83 лв. 
3.3. Компреси 1.86 лв. 
3.4. Антибиотик, прот!«вовъзпапителни 1.65 лв. 
3.5. Други медикаменти 0.60 лв. 
3.6. Консумативи /Конци,иглм, спринцовкм,ръкавици и др./ 3.85 лв. 
3.7. Хирургически инструменти и принадлежности 0.80 лв. 

Всичко консумативи 15.71 лв. 
IV. Доставно-складови разходи 5% 0.79 лв. 

Разходи по поддръжка на лабораторията 
в т.ч.вода,ел.енергия и др./ 1.95 лв. 

V. ВСИЧКО 1 +1!+И1+1¥ 46=28 ЛВ. 
Печалба 10% 4.63 л в . 

О Б Щ О 50.90 ЛВ. V 

ЦЕНАЗА1брой/безДДС/ c ^ ^ J ЛЗ 
20% ДДС 10.18 л в 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 61.08 ЛВ. 

ИЗГОТВИЛ : 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, еетерииарноведицииско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучата, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А Л 3 

маркиране ш 1 брой куче 
: пореден номер ш траен знак 

I. ТРУД 
1. Труд 0 ,18ч.Х 3,00 л в . 
2. Допълнителни разходя 100% 

Всичко Т.1 +Т.2 
is. Консумативи 
3.1. отличителна марка 
3.2. Други материали 5% от т.3,1, 

Всичко т.3.1. +Т.3.2. 
III. Доставно-складовм разходи 5% 

ВСИЧКО I -ьУ+Ш 

IV. Печалба 10% 
О Б Щ О 

ЦЕНА ЗА 1 брой/ без ДДС/ 

20% ДДС 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 

0.54 лв . 
0.54 лв . 

1.08 лв . 

0.20 лв . 
0.01 л в . 
0.21 лв . 

0.01 лв . 

1.30 лв . 

0.13 лв . 
1.43 лв . 

1=43 ПВ 
0.29 пв. 

ИЗГОТВИЛ : 
ЕТ^'ПР0ЛЕТ-5{.Йс>&ан^ 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, ветеринарноведицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита иа животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А Л И З 

ваксинация на 1 брой куче 

I. ТРУД 
1. Труд 0,15ч. X 3,00 лв. 0.45 лв. 
2. Допълнителни разходи 100% 0.45 лв. 

Всичко T.1 +T.2 0.90 лв. 
II. Консумативи 
3.1. Ваксина 1.90 лв. 
3.2. Други медикаментии 2% отт.3 ,1 , 0.04 лв. 

Всичко т.3.1.+Т.3.2. 1.94 лв. 
III. Доставно-складови разходи 5% 0.10 лв. 

ВСИЧКО I +11+111 2.94 лв. 

IV. Печалба 10% 0.29 лв. 
О Б Щ О ' 3.23 лв. 

ЦЕНАЗА1брой/безДДС/ 3.23 ЛВ.И 

20% ДДС 0.65 ЛВ. 

ЦЕНАЗА1брой с ДДС 3.88 ЛВ. 

ЕТ"Г 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, ветеринарнозедицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А Л И З 

обезпаразитяване на 1 брой куче 

1. ТРУД 
1. Труд 0,2ч. X 3,0 лв. 0.60 лв. 
2. Допълнителни разходи 100% 0.60 лв. 

Всичко Т.1+Т.2 1.20 лв . 
II. Препарати за външно и вътрешно обезпаразитяване 
3.1. Таблетки 0.30 лв. 
3.2. Инжективен препарат 0.10 лв. 
3.2. Други медикаментии 2% от т.3.1,т.3.2 0.01 лв . 

Всичко т.3.1. +T.3.2. 0.41 лв . 
III. Доставно-складови разходи5% 0.02 лв. 

ВСИЧКО l+i!+m 1.63 лв. 

IV. Печалба 10% 0.16 лв. 
О Б Щ О 1.79 лв . 

ЦЕНА ЗА 1брой/ без ДДС/ 1.79 ЛВ= 

20% ДДС 0.36 ЛВ. 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 2.15 ЛВ. 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, еетеринариоведицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А П Ш 3 

храна за един ден на 1 брой куче 

I. Храна 
1.1. Храна-гранули 1.06 лв. 

Всичко т 1.1.+Т.1.2. 1.06 лв . 

II. Доставно складови разходи 5% 0.05 лв. 
II. Печалба 10% 0.11лв. 

О Б Щ О 1.22 лв . 

ЦЕНА ЗА 1брой/ без ДДС/ 1.22 ЛВ 

20% ДДС 0.24 л в . 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС ~ 1.46 ЛВ. 

Е Т " П Р О Л ^ ^ . Й о р д а / о в > - ^ 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, еетеринаркоаедицинско обслужване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
със Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита иа животните. 
Общинската програма за овладяване на популацията иа безстопанствените кучета и действащото 
е страната законодателство" 

А Н А Л И З 

за евтаназмя на 1 брой куче 

1. ТРУД 
1 Труд 0.5ч. X 3,0лв. 1.50 лв. 
2. Допълнителни разходи 100% 1.50 лв. 

Всичко Т.1 +T.2 3.00 лв. 
II. Консумативи 

3.1. Евтаназин и упойка 4.15 лв. 
3.2. Други медикаментии 10% отт.3,1, 0.42 лв. 

Всичко т.3.1. +Т.3.2. 4.57 лв. 
III. Доставно-складовм разходи 5% 0.23 лв. 

ВСИЧКО I+11+111 7.80 лв. 

IV. Печалба 10% 0.78 л е . 
О Б Щ О 8.58 лв . 

ЦЕНА ЗА 1брой/ без ДДС/ 8.58 ЛВ. 

20% ДДС 1 .72 лв . 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС ' J ^ S : .г/,з. 

ЕТ"ПРОПЕТ-И;Ио.рданов/ 
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:"Услуги по залавяне, ветеринарноведицинско о6слу>!(ване, 
настаняване в помещения за следоперативен престой, връщане по места на залавяне и други услуги 
други услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване 
СЪС Закона за Ветеринарно медицинската дейност,Закона за защита на животните, 
Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащото 
в страната законодателство" 

А Н А Л И З 

за събиране на 1 6р . умряло бездомно куче/котка, 
съхранение и транспортиране до екарисаж 

I. ТРУД 
1 Шофьор 0,40 чч X 3.00 лв. 1.20 лв. 
2 Работник 0.40ЧЧ х 2.80 в. ' 1.12 лв. 

Общо ФРЗ 2.32 лв. 
Допълнителни разходи 100% 2.32 лв. 

Всичко Т.1 +Т.2 4.64 лв. 
II. Транспортни разходи 
3.1. ГСМ нормативно основание-Наредба №1/26.12.1998г. 

на МСАБ по цени към м. 11.14г. 
Норма Дизелово гориво 10 + 1 л.=11л 

3.2. Разход на гориво при отдалеченост д о 8 км-0,88л х 2,00лв. 1.76 Л В. 
3.3. Масло 3% от т.3.2 0.05 лв. 
3.4. Спомагателни материали 2% от т.3.2 0.04 лв. 
3.5. Текущ ремонт 3% от т.3.2 0.05 лв. 

ВСИЧКО T.IL 1.90 лв. 
III. Разходи за поддръжка и текущ ремонт 10% 0.19 лв. 
IV. Материали и консумативи по събирането 1.70 лв. 
V. Разходи по съхранение 0.18 лв. 

ВСИЧКО I -m+lll+IV+V 8.61 лв. 
VI. Печалба 10% 0.86 лв. 

О Б Щ О 9.47 лв. 

ЦЕНА ЗА 1брой/ без ДДС/ 9.47 лв. 
20% ДДС 1.89 лв. 
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 11.36 лв. 

Забележка:Цената за събиране на 1 бр.умряло куче/котка ще се дтазва еж^есечно с представяне на 
анализи съобразени с броя на събраните през периода Mueomnqu /изразходваното за целта гориво. 

ИЗГОТВИЛ : 
ЕТ" П O i J F P ^ ; !^йрд а нрй/ 
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ПРЕДМЕТ НА ОП: Услуги по залавяне, ветеринарно - .ледщинско обслужване, настаняване 
в помещения за следоперативен престой, връщане по местата на залавяне и dpyzu 
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета, при съобразяване със 
Закона за Ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните. Общинската програма 
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и действащот.о в страната законодатгчство. 

С П И С Ъ К 

на основните медикаменти, консумативи и материали 
включени в калкулациите 

1 Пистолет за дистанционно упояване 520.00 лв. 

2 Патрон сгъстен въздух . 3 . 3 0 л в . 

3 Спринцовки със стабилизатор 19.50 лв. 

4 Гумичка за игла за дистанционно залавяне 12.40 лв. 

5 Игла ф 1.5 мм X 38 мм.дължина ' 8.70 лв. 

6 Ксилазин 0.50 лв. 

7 Кетамин 2.70 лв. 

8 Временен нашийник за идентификация' 3.50 лв. 

9 Метални клетки 87.00 лв. 

10 Ръкавици за еднократна употреба 0.70 лв./чф-

11 Спринцовки за еднократна употреба 0.13 лв. 

12 ИглЕ за еднократна употреба ' 0..08 лв 

13 Бръснарски ножчета 0.05лв. 

14 Йодна тинктура 0.05 лв. 

15 Операционен чаршав 2.30 лв. 

16 Специализирано хирургично обле.сло 40.00 лв. 

17 Набор хирургични HHCTp îvieKTH 105.00 лв. 

18 Остриета за скалпел 0.36 лв. 

19 Стерилни марли 0.10 лз. 

20 Хирургични конци . 0.42 лв 

21 Силвър спрей 0.20 лв. 

22 Отличителна марка 0.24 лз. 

23 Клещи за з^шни марки 50.00 лв. 

24 Туш за татуировки ^ . • 0,02 лв. 



25 Клещи за татуировки 

26 Инжективен препарат за обезпаразитяване 

27 Антибиотик 

28 Дезинфектанти 

29 Стерилизатор 

30 Ваксина за бяс 

31 Таблетки за вътрешно обезпаразитяване за Юкг. 

32 Храна гранули осреднена цена 

- Храна Док чоу„джуниър" 

- Храна Дог шоу актив 

- Храна Любимец 

- Храна дарлинг гранули 

33 Евтаназин /само за евтаназия/ 

34 Дизелово гориво 

35 Вода 

36 Ел. енергия 

130.00 лв. 

25.00 лв./ЮОмл 

0.24 лв. 

1.80 лв. 

300.00 лв. 

1.90 лв./доза 

0.30 лв./таб. 

1.80лв./кг 

0.60 лв. 

24.10.2014Г. 
гр.В.Търново 

Изготвил: 
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