
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка за услуги с предмет:

„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други 
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

Днес, ..........  .. 2020 г . , в гр. Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, с
адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявана от инж. Даниел Панов -  Кмет на Общината и Даниела Данчева -  главен 
счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една страна, 
и

2. ЕТ „ПРОЛЕТ- ЙОРДАН ЙОРДАНОВ“, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22, 
тел: 062 63 79 71, факс: 062 63 59 75, e-mail: Droletvv@abv.bg. ЕИК: 104001727, 
идентификационен номер по ЗДДС: BG104001727, представлявано от Йордан Йорданов- 
собственик, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните”, а всеки от тях 
поотделно- „Страна“)

и след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с 
Решение № РД 24-12 от 24.01.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново и на 
основание Решение № РД 24-23 от 24.02.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, в 
качеството му на Възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 
избор на изпълнител в публично състезание с предмет: „Услуги по залавяне, 
транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с 
намаляване популацията на безстопанствените кучета", на основание чл. 112, ал. 1 
от ЗОП във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП

се сключи този договор („Договора/Договорът”) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: „Услуги по 
залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и връщане по 
местата на залавяне (при необходимост) и други услуги, свързани с намаляване 
популацията на безстопанствените кучета”, наричани за краткост „Услугите“.
(2) В Услугите, предмет на договора, не се включват дейности по отглеждане, тип 
пансион.
Чл. 2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №1, 
2 и 3 към този Договор („Приложенията”) и представляващи неразделна част от него.
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(2) 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.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва залавяне, транспортиране и всички 
последващи действия, произтичащи от 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.
(4) 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, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява изпълнението на задълженията по договора със законите 
на страната към момента на изпълнението.
(5) Манипулациите и дейностите съгласно офертата се реализират както следва:

1. Залавяне и транспортиране до Общински приют или кастрационен център на 
безстопанствени кучета за прилагане на кастрация и ветеринарномедицинско 
обслужване (в т.ч. за последващи манипулации -  ваксинация и обезпаразитяване). 
Последващите манипулации, ваксинация и обезпаразитяване се извършват периодично 
на кастрирани кучета при условията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Закона за защита на животните и Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета.

2. Връщане по местата на залавяне (при необходимост).
3. Събиране на умрели бездомни кучета и котки, съхраняване и транспортиране 

за екарисаж.
4. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и чипиране на 

настанените кучета се извършват при възникнала необходимост и допълнително 
възлагане с възлагателно писмо. В останалите случаи тези дейности се извършват от 
ветеринарният лекар на Общински приют за безстопанствени кучета. Маркирането се 
реализира чрез поставяне на пореден номер и трайна маркировка на всяко куче, а 
чипирането -  с поставяне на микрочип, отговарящ на стандарт 1БО 11784 или еквивалент 
и данните се въвеждат в Интегрираната информационна система на БАБХ.

5. Храненето за един ден се извършва в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство в тази област, след допълнително възлагане при 
необходимост.

6. Евтаназия -  тя се осъществява на неизлечимо болни и доказано агресивни 
безстопанствените кучета и се допуска само при условията на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, 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.

Евтаназията се извършва при възникнала необходимост и допълнително 
възлагане. В останалите случаи тези дейности се извършват от ветеринарния лекар на 
Общински приют за безстопанствени кучета.

7. Други манипулации и дейности се заплащат по показателите за ценообразуване, 
съгласно офертата, след допълнително възлагане при необходимост.
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(6) Манипулации или хирургически интервенции, които причиняват или могат да 
причинят значителни болки на животните, се извършват с прилагане на упойка.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3 Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Чл. 4 Срокът за изпълнение на Услугите е 2 (две) години, считано от датата на влизане 
в сила на Договора, или до изчерпване на Стойността на Договора, посочена в чл. 6, 
ал. 1 от същия, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.
Чл. 5 Мястото на изпълнение на Договора е територията на Община Велико Търново.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6 (1) За предоставяне на Услугите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му предложение, 
като максималната стойност на договора не може да надвишава 190 000,00 (сто и 
деветдесет хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС (наричана по-нататък „Цената” или 
„Стойността на Договора”).
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, за издръжка на ветеринарно
медицинската амбулатория, основните медикаменти, консумативи, материали и др., 
както и поддръжка на автомобила, който ще изпълнява поръчката, [и за неговите 
подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Единичните цени и показателите за ценообразуване на допълнителни дейности са 
фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна (освен в 
случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП) и 
са:
1.Единични цени по видове дейности и манипулации:

• Залавяне на 1 брой куче- на територията на град Велико Търново:
95,85 (деветдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки) лева без ДДС, а с 20% 
ДДС-115,02 (сто и петнадесет лева и две стотинки) лева.

• Цена за 1 км пробег с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на територията 
на другите населени места в Община Велико Търново извън град Велико Търново:

6,00 (шест лева и нула стотинки) лева без ДДС, а с 20% ДДС- 7,20 (седем лева и 
двадесет стотинки) лева.

2.Показатели за ценообразуване:

- средна часова ставка 4,00 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 105 %;

- върху механизация 20 %;
- печалба 10 %;
- доставно-складови разходи 10 %

Чл. 7 (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. При залавяне на куче/кучета на територията 
на други населени места в Община Велико Търново извън град Велико Търново, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя пътни листове, доказващи изминатите километри пробег.

Страница 3 от 14



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания по отчитането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
реално извършени работи.
(3) При възлагане при необходимост на допълнителни видове работи (кастрация на 1 брой 
куче, маркиране на 1 брой куче, ваксинация на 1 брой куче, обезпаразитяване на 1 брой 
куче, храна за един ден на 1 брой куче, евтаназия на 1 брой куче, събиране на 1 брой умряло 
бездомно куче/котка, съхранение и транспортиране до екарисаж и други манипулации и 
дейности), вследствие на промяна на нормативните изисквания или други обективни 
обстоятелства във връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след 
одобряване на съответните калкулации, по показатели, както следва:

- средна часова ставка 4,00 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 105 %;

- върху механизация 20 %;
- печалба 10 %;
- доставно-складови разходи 10 %

и доказване на цените на материалите с фактури.
Чл.8 (1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:
1. двустранно подписан отчет за извършените работи за съответния период, а при 
възлагане на дейностите по чл. 7, ал. 3 от настоящия Договор- и разходо-оправдателни 
документи, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора;
2. фактура за дължимото за съответната услуга възнаграждение, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 
(тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на 
условията по ал. 1.
Чл.9 (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
IBAN:
BIC:
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.
[ЧлЛО (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част от Услугите [за [съответния [период/етап] / съответната [дейност/задача]], заедно с 
искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането 
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно 
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел V (Предаване и приемане на изпълнението) от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до [30 
(тридесет)] дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.]]
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.11 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от 
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл.6-9 от Договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 
задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и 
данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в 
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги и/или допълване в указания от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
Договора;
6. [да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / 
[да възложи съответна част от Услугите на подизпълнителите, посочени в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е 
приложимо)];
7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
8. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Услугите, 
без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
9. [ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на 
настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 
14 ЗОП (ако е приложимо)].
Чл.14 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 настоящия 
договор, както и да реагира своевременно на получените сигнали или писмени жалби от 
гражданите на тези населени места. На всеки отреагиран сигнал, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за резултата. Срок за реагиране при сигнал: 30 
(тридесет) минути.
Чл.15 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 един местен вестник и адрес за изпращане на писмени жалби.
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Чл.16 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.17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите условия за 
престояващите във ветеринарномедицинската амбулатория кучета, съгласно 
изискванията на законодателството към момента на изпълнението.
ЧлЛ8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води регистър на уловените кучета, който да 
съдържа номер, поставен на кучето, мястото на залавяне, извършените манипулации, дни 
на престой и място на пускане.
ЧлЛ9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да взема необходимите мерки при формирането 
на особено опасни глутници на територията на града.
Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да залавя и транспортира до временната 
ветеринарномедицинска амбулатория бездомните кучета по начин и при условия, които 
гарантират здравето им и причиняват минимални физически и душевни страдания на 
животните.
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при настаняване на животните във ветеринарно
медицинската амбулатория и мястото за следоперативен престой, да им осигури, в 
зависимост от вида, възрастта и породата им:
• място за обитаване и условия, съобразени с нуждите им;
• необходимото пространство и свобода на движение;
• достатъчно количество храна и вода;
• свободен достъп до местата за хранене и поене;
• подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не позволява 

замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между 
животните;

• редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно лечение 
при заболяване и нараняване;

• подходящ микроклимат- осветление, температура, допустимо ниво на влажност, шум 
и вредни газове.

Чл.22 При извършване на дейностите -  предмет на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да осигури на персонала необходимите средства по безопасност и хигиена на 
труда.
Чл.23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при осъществяване на дейностите си да спазва 
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.
Чл.24 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява необходимото съдействие за 
контрол от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху дейностите -  предмет на договора.
(2) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури нормален достъп на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
водената отчетност и до ветеринарномедицинската амбулатория за безстопанствени 
кучета за извършване на проверки.
Чл. 25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Правилник за вътрешния ред на ветеринарномедицинската амбулатория, както и да води
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своевременна и точна отчетност за извършените манипулации и дейности и осиновените 
кучета в специална отчетна книга, след допълнително възлагане при необходимост.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага ежемесечно към фактурите месечен отчет, 
в който отразява общия брой на постъпилите във ветеринарномедицинската амбулатория 
през изтеклия месец кучета.
(3) Броят на кучетата и изпълнените дейности от предмета на договора се установява 
ежемесечно след подписване на протокол от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнените от ветеринарен лекар дейности се удостоверяват с 
подписа му върху протокола по предходното изречение. При липса на представител от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира броя на кучетата.
Чл.26 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност ветеринарномедицинските манипулации да 
се извършват само от лица с необходимата квалификация.
Чл.27 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.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да транспортира кучетата при условия, 
гарантиращи здравето, физиологичните и поведенческите им нужди, в специално 
оборудвани превозни средства, спазвайки изискванията за защита на животните и 
безопасност на другите участници в движението.
Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не храни кучетата с храни, които съдържат 
вредни субстанции, или храни, неподходящи за възрастта и здравословното им 
състояние.
Чл.ЗО Настанените във ветеринарномедицинската амбулатория кучета се вписват в 
регистър, воден от длъжностно лице и се маркират по начин, който позволява тяхното 
идентифициране, след допълнително възлагане при необходимост.
Чл.31 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със 
свои ресурси и персонал.
(2) Осигуряването на техника, както и всичко друго необходимо за извършване на 
работите, е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да разполага за 
целия срок на договора с квалифицирани лица, както и необходимата техника за 
изпълнение на възложеното.
(3) За непредвидени видове работи, възникнали в процеса на изпълнение на поръчката, 
същите ще бъдат остойностявани по предложените показатели на ценообразуване в 
офертата.
Чл.32 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие 
на:
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;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност.
Чл.ЗЗ 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.34 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 и безопасността на труда.
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Чл.35 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.36 (1) 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. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи размера на обезщетението, определено с 
влязлото в сила решение, което е заплатил, от последващи плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по същия договор, а ако е неприложимо, размерът на обезщетението, 
заплатено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмено определен от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. При забава се дължи законна лихва.
(2) 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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.
Чл.37 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.
Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да използва само лицензирани ветеринарно
медицински продукти (ВМП).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.39 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
Е да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, обем и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска 
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без 
с това да пречи на изпълнението;
3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените от него разработки или съответна част от тях;
4. да не приеме някои от етапите на изпълнение, в съответствие с уговореното в чл. 45 от 
Договора;
Чл.40 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време при изпълнението на Договора 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.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква допълнителни доказателства за определяне 
обема и качеството на извършените работи и вложените материали.
Чл.41 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 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.
Чл.42 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
Е да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на 
договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да подсигури средства за разплащане на извършените работи по Договора;
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2. 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;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация в съответствие с уговореното в 
Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
Чл.43 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи длъжностно лице, което да 
осъществява текущ контрол върху извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ манипулации и 
водената от него отчетност, да одобрява предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - месечен 
отчет за реално извършени работи и други.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.44 Предаването на изпълнението на Услугите за всяка дейност се документира с 
Отчет за извършените работи, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра -  по един за всяка от Страните.
Чл.45 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска допълване на изпълнената услуга в определен от него срок, като в такъв 
случай допълването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с 
уговореното или бъдат констатирани недостатъци;
3. да откаже да приеме изпълнението, в случай, че констатираните недостатъци са от 
такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по 
Договора.
(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва 
с подписване на окончателен Отчет, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след 
изтичането на срока на изпълнение по чл. 4 от Договора. В случай, че към този момент 
бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Отчет и 
се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно 
чл. 46-50 от Договора.

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.46 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от месечното плащане, в размер на 10% от стойността на същото при мълчалив 
или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на 
негов представител.
Чл.47 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от месечното плащане, в размер на 10% от стойността на същото 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
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протокол между страните, а при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише такъв- 
с констативен протокол, подписан от двама свидетели.
Чл.48 При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 20% от Стойността на Договора.
Чл.49 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
Чл.50 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.51 (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора или достигане на Стойността на Договора по чл. 6, 
ал. 1 от същия;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 
обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 20 
(двадесет) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
(2) Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните.
Чл.52 (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
на чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок 
за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед интереса на изправната Страна.
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (десет) 
работни дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 10 (десет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация 
и Техническото предложение.
Чл.53 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. [В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 
от Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на 
спорове по този Договор].
Чл.54 Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания;
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2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, 
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработени услуги, изготвени от него в 
изпълнение на Договора до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.
Чл.55 При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл.56 (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните 
в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:
Е специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми
Чл.57 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] 
е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора.

Конфиденциалност
Чл.58 (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да 
не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация”). 
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 
изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 
дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 
включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 
софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 
записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща 
се на компютърен диск или друго устройство Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните;
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети 
от нея физически или юридически лица. Съответната Страна отговаря за изпълнението 
на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на 
Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на 
каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл.59 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 
разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл.60 Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат прехвърляни или залагани 
съгласно приложимото право.

Изменения
Чл.61 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие е изискванията 
и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл.62 (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено 
от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението 
на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е 
длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 
до 20 (двадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се 
състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на 
Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.
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(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл.63 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 
действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки 
се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, 
без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. 
Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или 
на Договора като цяло.

Уведомления
Чл.64 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват 
в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, 
по факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Община Велико Търново 
гр. Велико Търново, 5000, 
пл. „Майка България” №2 
Тел.: 062/619 503
e-mail: zorimiladinova@mail.bg
Лице за контакт: Зорница Кънчева - Миладинова - началник на отдел „Околна среда”.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Димитър Мантов“ № 22 
Тел.: 062 63 79 71; 0888 324 374 
Факс: 062 63 59 75 
e-mail: proletyy@abv.bg
Лице за контакт: Йордан Йорданов, д-р Иво Иванов.

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, 
телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в 
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това 
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на 
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените 
лица за контакт.
(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно- 
организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока 
на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от 
вписването й в съответния регистър.
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Приложимо право
Чл.65 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 
свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл.66 Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 
споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 
изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора 
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между 
Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие -  спорът ще се отнася за 
решаване от компетентния български съд в град Велико Търново.

Този Договор се състави и подписа в два еднообразни в съдържанието си 
екземпляра -  по един за всяка от Страните.

Приложения:
Към този До£т>вор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 
Приложение №ч -  Техническа спецификация;
Приложение №^т'Те>шическо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение^Шу- ПшещоЛтредложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Даниела Данчева
Гл. счетоводитеуб+й Община Велико Търново 

Съгласували:
Зорница Кьнчева-Миладйй(^%а 
Началник на отдел 0 £

Надя Петрова 
Директор на дирекцй|ЛЗП

Е рета Маринова

ИЗПЪЛНИТЕЛ: << 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Собственик на ЕТ.,, Пролет 
Йордан Йорданов"

Изготвил:
Василена Ееоргиейа 
Младши експерт в дирекция ОП
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Приложение №

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за изпълнението на обществена поръчка с предмет:

„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и 
други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

Залавянето на безстопанствените кучета се допуска по начин и при условия, които 
гарантират здравето им и с минимално страдание, от лица със специфична 
квалификация, инструктирани от ветеринарен лекар.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да притежава Удостоверение за регистрация на 
ветеринарномедицинска амбулатория в ОДБХ.

При изпълнението на обществената поръчка е необходимо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да 
разполага с ветеринарен лекар с регистрирана практика. Ветеринарният лекар да 
притежава Удостоверение от ОДБХ за упражняване на ветеринарномедицинска 
практика във ВЛЗ (ветеринарно - лечебно заведение).

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да разполага със специализиран автомобил / пригоден за 
превоз на кучета / и квалифициран работник -  ловец.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва залавяне, транспортиране и всички 
последващи действия, произтичащи от 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.

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. При противоречие на клаузи на договора с приложимото към 
момента на изпълнението законодателство, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява изпълнението 
на задълженията по договора със законодателството на страната към момента на 
изпълнението.

Манипулации или хирургически интервенции, които причиняват или могат 
да причинят значителни болки на животните, се извършват с прилагане на упойка.

Манипулациите и дейностите се реализират както следва:
1. Залавяне и транспортиране до Общински приют или кастрационен център на 

безстопанствени кучета за прилагане на кастрация и ветеринарномедицинско 
обслужване (в т.ч. за последващи манипулации -  ваксинация и обезпаразитяване). 
Последващите манипулации, ваксинация и обезпаразитяване се извършват периодично 
на кастрирани кучета при условията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, 
Закона за защита на животните и Общинската програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета.

2. Връщане по местата на залавяне (при необходимост).



3. Събиране на умрели бездомни кучета и котки, съхраняване и транспортиране 
да екарисаж.

4. Кастрация, обезпаразитяване, ваксиниране, маркиране и чипиране на 
настанените кучета се извършва при възникнала необходимост и допълнително 
възлагане. В останалите случаи тези дейности се извършват от ветеринарният лекар на 
общински приют за безстопанствени кучета.

Маркирането се реализира чрез поставяне на пореден номер и трайна маркировка 
на всяко куче, а чипирането- с поставяне на микрочип, отговарящ на стандарт 1БО 11784 
или еквивалент и данните се въвеждат в Интегрираната информационна система на 
БАБХ.

5. Храненето за един ден се извършва в съответствие с изискванията на 
действащото законодателство в тази област.

6. Евтаназия -  тя се осъществява на неизлечимо болни и доказано агресивни 
безстопанствените кучета и се допуска само при условията на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните и Общинската 
програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. При евтаназията 
ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за извършването й. 
Извършва се при възникнала необходимост и допълнително възлагане. В останалите 
случаи тези дейности се извършват от ветеринарният лекар на общински приют за 
безстопанствени кучета.

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

В услугата не се включват дейности по отглеждане, тип пансион.

Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който упражнява 
ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ветеринарно-медицински продукт 
(ВМП). При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините 
за извършването й и използвания ВМП. Евтаназия се допуска при:

1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, 
причиняващи им болки и страдания;

2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност 
за здравето на хората или животните;

3. приключване на опитите е животни, когато са довели до необратими 
патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;

4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и 
здравето на хората или животните.

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. 
Евтаназията се извършва с продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание и 
чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт. След извършването на 
евтаназия ветеринарният лекар констатира настъпването на смъртта.

Забранява се при евтаназия:
1. самостоятелното прилагане на ВМП, които парализират мускулите, без да 

предизвикват загуба на чувствителност към болка;
2. използването на ВМП, които не водят до загуба на чувствителност.

При невъзможност кастрациите, идентификация и ветеринарномедицинското 
обслужване да се извършват в приюта, същите ще се изпълняват от фирмата, сключила



договор за залавяне и връщане по места, чрез допълнително възлагане и при следните 
условия:

В мястото за следоперативен престой ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на 
всяко животно, в зависимост от вида, възрастта и породата му:

а) място за обитаване и условия, съобразени с нуждите му;
б) необходимото пространство и свобода на движение;
в) достатъчно количество храна и вода;
г) свободен достъп до местата за хранене и поене;
д) подходящ микроклимат;
е) редовно профилактично ветеринарномедицинско обслужване и незабавно 

лечение при заболяване или нараняване;
ж) подходящи съдове за хранене и поене, поставени по начин, който не 

позволява замърсяването им и намалява до минимум агресивната конкуренция между 
животните.

Прогнозна стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката 
е 190 000,00 лв. (сто и деветдесет хиляди лв. и 00 ст.) без ДДС.

Срок за изпълнение: 2 (две) години.

РАЗДЕЛ П. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА И МЕТОДИКА ЗА
ОЦЕНКА

Оценяването на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерий 
„НАЙ-НИСКА ЦЕНА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Методика за оценка
Максималният брой точки, които може да събере един участник, са 100 (сто) 

точки. Участникът, чиято оферта е получила най-висока оценка, се класира на първо 
място, а останалите следват в низходящ ред.

С максимален брой точки -  100 т. се оценява офертата, която предлага най-малък 
общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение”. Горепосочените показатели за ценообразуване ще 
бъдат използвани за следните дейности:

• кастрация на 1 брой куче;
• маркиране на 1 брой куче;
• ваксинация на 1 брой куче;
• обезпаразитяване на 1 брой куче;
• храна за един ден на 1 брой куче;
• евтаназия на 1 брой куче;
• събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и 

транспортиране до екарисаж;
Максимален брой точки получава офертата, която ще има за последица най-малък 

бюджетен разход за Възложителя. Най-доброто предложение, съдържащо най-малкия



общ сбор от предлаганите: единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС)- за 
територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), с 
включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи получава 100 
т., а всяко следващо по-малко добро предложение се оценява след прилагане на следната 
формула:

Цтт х 100. където,
Цп

Ц т т  е най-малкият общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. 
куче (без ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег 
(без ДДС), с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в 
Община Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; 
числото за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение”, а

Цп е общият сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без 
ДДС)- за територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС), 
с включена цена за залавяне на 1 брой куче- за останалите населени места в Община 
Велико Търново извън град Велико Търново; числото за средна часова ставка; числото 
за допълнителни разходи върху ФРЗ; числото за допълнителни разходи върху 
механизация; числото за печалба и числото за доставно-складови разходи, съгласно 
образец № 5 „Ценово предложение”, предложен от п-тия участник.

Забележка:
При извършване на оценяването ще се използва закръгляне до втория знак след 

десетичната запетая.
Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 

представени в съответствие е изискванията на документацията за обществена поръчка.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или 

пропуски в изчисленията на предложените от него цени. При констатиране на 
аритметични грешки, участникът се отстранява от участие. При разминаване между 
изписаното с цифри и изписаното с думи, за верен се приема записът с думи.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия.

Оферти, в които оценяваният показател има еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти (ако е приложимо), ако критерият за възлагане е най- 
ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти, (чл. 58, ал. 3 ППЗОП).

Изготвил:

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Образец № 4

Наименование на участника: ЕТ Пролет -  Йордан Йорданов „___________________________
Седалище по регистрация (ако е 5000, гр.Велико Търново, ул. „ Димитър Мантов” № 22 
приложимо):
Булстат номер (ако е приложимо): 104001727
Точен адрес за кореспонденция: р България 5000, гр.Велико Търново, ул. „ Димитър

Мантов” №  22

(държава, град, пощенски код, улица, Мз)_____________________

Приложение № ...^....

Телефонен номер: 062 63 79 71
Факс номер:
Представляващ участника (ако е Т~г , - .
приложимо):____________________ Иордан Иорданов
e-mail:____________________________ proletyy(a)abv. bg

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Услуги по залавяне, 
транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с 
намаляване популацията на безстопанствените кучета“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуги по залавяне, 
транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги, свързани с 
намаляване популацията на безстопанствените кучета“.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение 
между нас и Възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две) 
години, считано от датата на подписване на договора или до достигане на сумата от 
190 000,00 (сто и деветдесет хиляди лева) лева без ДДС, в зависимост от това кое от 
двете събития настъпи по-рано.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за Изпълнител, можем да изпълним услугата в 
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение, Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

1. Предлагаме следния срок за започване на изпълнение при възлагане, при
заявка- 1 / един /час. (цяло число в часове, но не повече от 24 часа).

2. Предлагаме следния срок за реагиране след приемане на сигнал- 30 / тридесет 
/ минути, (цяло число в минути, но не повече от 60 минути).

3. Имена и телефони на лицето, с което представители на Възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост -  
болест, нетрудоспособност и т.н. -  да бъде заместено от друго лице:
Йордан Йорданов - тел. 088 832 4374
Д-р Иво Иванов - тел. 062 637971

(Да се добавят толкова редове, колкото са необходими)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Декларираме, че:
1. се задължаваме, в десетдневен срок от сключване на договора, да оповестим 

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;

2. се задължаваме за своя сметка да поддържаме стационарен телефон за целия 
срок на договора за приемане на обажданията, да осигурим свой представител да 
приема сигналите по телефона, както и да оповестяваме за своя сметка ежемесечно 
телефона за сигнали в 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;

3. се задължаваме при осъществяване на дейностите си да спазваме 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;

4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо предложение на електронен носител (по пр ’частника, в
случаите, в които прилага такъв);

2. Други (по преценка на участника).

Подпис и печат

Дата 12/ 02 / 2020

Име и фамилия

Длъжност Собственик

Наименование на участника ЕТ „Пролет -  Йордан Йорданов”

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679



Образец № 5

Наименование на участника: ЕТ „ Пролет - Йордан Йорданов ”
Седалище и адрес на управление (ако е приложимо) : 5000, гр.Велико Търново, ул. „Димитър 
Мантов” № 22
Представляван от (ако е приложимо)-. Йордан Йорданов
В качеството му/й на: Собственик 
ЕИК/Булстат (ако е приложимо): 104001727
Точен адрес за кореспонденция:5000, гр.Велико Търново, ул. „Димитър Мантов”№ 22 
Телефонен номер: 062 63 79 71
Факс номер:  _______________________________________________
e-mail: proletyy@abv.bg

Регистрация по ЗДДС: BG104001727
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

Разплащателна сметка:
Банка:

Адрес на банката:
IB AN:
BIC код на банката:

Приложение №....<5 .....

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

за процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: 
„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други 
услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената обществена 

поръчка с предмет: „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център 
или приют и други услуги, свързани с намаляване популацията на 
безстопанствените кучета“.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 
Възложителя и техническата спецификация, предлагаме да изпълним обществената 
поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:
Предлаганото от нас възнаграждение е както следва;

1. Единични цени по видове дейности и манипулации:
• Залавяне на 1 брой куче- на територията на град Велико Търново:
95,85 лв. (Деветдесет и пет лв. 85 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС- 115,02 (Сто и 
петнадесет лв. 2 ст) лева.

• Цена за 1 км пробег с включена цена за залавяне на 1 брой куче- на 
територията на другите населени места в Община Велико Търново извън град 
Велико Търново:

6,00 лв. (Шест лв.О ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС- 7,20 лв.(Седем лв. 20 ст.) лева.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
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2. При възлагане на допълнителни видове работи (кастрация на 1 брой куче, 

маркиране на 1 брой куче, ваксинация на 1 брой куче, обезпаразитяване на 1 брой куче, 

храна за един ден на 1 брой куче, евтаназия на 1 брой куче, събиране на 1 брой умряло 

бездомно куче/котка, съхранение и транспортиране до екарисаж и други манипулации и 

дейности), вследствие на промяна на нормативните изисквания или други обективни 

обстоятелства във връзка с изпълнението на договора, същите ще се извършват след 

одобряване на съответните калкулации, по показатели, както следва:

- средна часова ставка 4,00 лв./чч;
- допълнителни разходи - върху ФРЗ 105 %;

- върху механизация 20%;
- печалба 10 %;
- доставно-складови разходи 10 %

и доказване на цените на материалите с фактури.

Общ сбор от предлаганите единична цена за залавяне на 1 бр. куче (без ДДС) на 

територията на град Велико Търново, единична цена за 1 км пробег (без ДДС) с 

включена цена за залавяне на 1 брой куче- на територията на другите населени 

места в Община Велико Търново извън град Велико Търново, числото за средна 

часова ставка, числото за допълнителни разходи върху ФРЗ, числото за 

допълнителни разходи върху механизация, числото за печалба и числото за 

доставно-складови разходи: 250,85

Плащането се извършва ежемесечно, в срок до 30 (тридесет) дни след получаване на 

редовни разходо-оправдателни документи, представяне на месечен отчет за реално 

извършени работи, подписан от представител на Възложителя и Изпълнителя, и 

получаване на фактурата.

3. Начин на ценообразуване. Финансова обосновка на предлаганата цена:
- средна часова ставка 4,00 лв./чч;
- допълнителни разходи -  върху ФРЗ 105 %;

- върху механизация 20 %;
- печалба 10 %;
- доставно-складови разходи 10 %

4. Прилагаме списък с цените на основните медикаменти, консумативи, 
материали и др., които са включени в калкулацията на цените по видове дейности.

Забележка: Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати 
грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени.



До подписването на договор, тази оферта ще формира обвързващо споразумение 

между нас и Възложителя.

О

Приложение:
1. Анализи/калкулации - 2 бр.
2. Ценовото предложение на електронен носител (по преценка на участника, в 

случаите, в които прилага такъв).
3 ...................................

Посоченото възнаграждение включва:
заплащане на всички поети ангажименти и задължения с офертата и с представената от 
нас методология на работа. ^  \ ^ / |

Подпис и печат
Дата 12/02/2020  

Име и фамилия Йордан Йорда^ф^ ^

Длъжност 

Наименование на участника ЕТ „Проле

Собственик 

17 -  ЙоддаМ Йорданов” )
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или
приют и други услуги, свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

I.

1
2

II.
III.
3
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

IV.
V.

VI.

А Н А Л И З

ТРУД мяр.
ч.ч1. Водач МПС

2. Ловеци - 2 бр.
3. Ветеринарен лекар 

ФРЗ за 1 брой
Допълнителни разходи 105%
Всичко т.1.
Разходи за организация и управление 25%
Транспортни разходи 
Амортизазция
ГСМ нормативно основание-Наредба №1/26.12.1998г.
Норма Дизелово гориво 10 + 1 л.=11л
Среден разход на гориво за залавяне на 1 бр. 5.50 л. х 1.90лв. 
Масло 5% от т.3.2
Разходи за поддръжка и текущ ремонт 10%
Допълнителни разходи в/у механизация 20% от т.3.2 
ВСИЧКО т.Ш
Материали и консумативи по залавянето 
Доставно складови разходи 10%
ВСИЧКО I +Н+Ш+КЛ»Л/

Р-Н. цена
1 4.00
1.6 4.00
1 4.00

ст-ст
4.00 лв. 

12.80 лв.
4.00 лв.

20.80 лв. 
21.84 лв.
42.64 лв. 

5.20 лв.

0.76 лв.

10.45 лв. 
0.52 лв. 
1.05 лв. 
2.09 лв.

14.87 лв. 
22.21 лв. 

2.22 лв.
87.14 лв.

Печалба 10 % 
О Б Щ О

8.71 лв. 
95.85 лв.

ЦЕНА ЗА 1брой/ без ДДС/ 
20% ДДС
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС

95.85 лв. 
19.17 лв.

115.02 лв.

ИЗГОТВИЛ : - ,
/ЕГПРОЛЕТ-Й.^орд
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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:„Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или
приют и други услуги, свързани с  намаляване популацията на безстопанствените кучета“

А Н А Л И З
за 1 км пробег с  включена цена за залавяне на 1 брой куче - на територията на 

другите населени места в Община Велико Търново извън град Велико Търново

1
2

II.
III.
3
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ТРУД мяр. р.н. цена ст-ст
1. Водач МПС ч.ч 1.5 4.00 6.00 лв.
2. Ловци - 2 бр. 1.6 4.00 12.80 лв.
3. Ветеринарен лекар 1 4.00 4.00 лв.

ФРЗ за 1 брой 22.80 лв.
Допълнителни разходи 105% 23.94 лв.
Всичко т.1. 46.74 лв.
Разходи за организация и управление 25% 5.70 лв.
Транспортни разходи
Амортизазция 0.76 лв.
ГСМ нормативно основание-Наредба №1/26.12.1998г.
на МСАБ по цени към м. 02.20г.
Норма Дизелово гориво 10 + 1 л.=11л
Среден разход на гориво за залавяне на 1 бр. 12.280 л х  1.90лв. 23.33 лв.
Масло 5% от т.3.2 1.17 лв.
Разходи за поддръжка и текущ ремонт 10% 2.33 лв.
Допълнителни разходи в/у механизация 20% от т.3.2 4.67 лв.
ВСИЧКО т.Ш 32.26 лв.

IV Материали и консумативи по залавянето 22.21 лв.
V Доставно складови разходи 10%  2.22 лв.

ВСИЧКО I +11+Ш+1У+У   109.13 лв.
VI Печалба 10% 10.91лв.

О Б Щ О _____________________________________    120.04 лв.

ЦЕНА ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА 1 брой/ без ДДС/ 120.04 лв.
20% ДДС 2401 лв-
ЦЕНА ЗА 1 брой с ДДС 144.05 лв.

ЦЕНА

ЦЕНА ЗА ЗАЛАВЯНЕ НА 1брой/ без ДДС/ 120.04 лв.
СРЕДНА ОТДАЛЕЧЕНОСТ НА НАСЕЛЕНО МЯСТО  20 км
ЦЕНА ЗА 1 КМ ПРОБЕГ /с вкл. Залавяне/ \6.00 лв.
20 % ДДС 11-20 л|
ВСИЧКО С ДДС

ИЗГОТВИЛ :
/ЕТ"ПРОЛ
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ПРЕДМЕТ НА ОП: „Услуги по залавяне, транспортиране до кастрационен център или приют и други услуги,
свързани с намаляване популацията на безстопанствените кучета“

С П И С Ъ К

на основните медикаменти, консумативи и материали включени в
калкулациите

1.3алавяне Ед. цена без ДДС

1. Пистолет за дистанционно упояване 520.00 лв.

2. Патрон сгъстен въздух 3.50 лв.

3. Спринцовки със стабилизатор 28.00 лв.

4. Гумичка за игла за дистанционно залавяне 12.40 лв.

5. Игла ф 1.5 мм х 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 129.00 лв.

10. Ръкавици за еднократна употреба 0.70 лв./ чф-т

11. Спринцовки за еднократна употреба 0.13 лв.

12. Игли за еднократна употреба 0.08 лв.

13. Дизелово гориво 1,90 лв/л

1Г 1



При възникнала необходимост и допълнително възлагане на следните

дейности

II. Кастрация

14. Специализирано хирургично облекло

15. Операционен чаршав

16. Йодна тинктура

17. Бръснарски ножчета

18. Набор хирургични инструменти

19. Остриета за скалпел

20. Хирургични конци

21. Стерилни марли

22. Силвър спрей

23. Дезинфектанти

24. Стерилизатор

25. Антибиотик

40.00 лв. 

2.30 лв. 

0.05 лв. 

0.05 лв.

105.00 лв. 

0.36 лв. 

0.42 лв 

0.10 лв. 

0.20 лв. 

1.80 лв.

300.00 лв. 

0.24 лв.

III. Маркиране

26. Отличителна марка

27. Клещи за ушни марки

28. Туш за татуировки

29. Клещи за татуировки

30. Инжективен препарат за обезпаразитяване

IV. Чипиране

3 1. Четци за микрочипове

32. Микрочип със спринцовка

V. Ваксиниране

33. Ваксина за бяс

- Спринцовки за еднократна употреба

- Игли за еднократна употреба

0.24 лв.

50.00 лв.

0,02 лв.

130.00 лв.

25.00 лв./ЮОмл

260.60 лв.

3.80 лв.

1.90 лв./доза 

0.13 лв.

0.08 лв
*
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VI. Обезпаразитяване

34. Таблетки за вътрешно обезпаразитяване за Юкг. 0.30 лв./таб.

VII. Хранене

35. Храна гранули осреднена цена 1.80лв./кг

- Храна Док чоу„джуниър”

- Храна Дог шоу актив

- Храна Любимец

- Храна дарлинг гранули

36. Вода

37. Ел.енергия

VIII. Събиране на 1 брой умряло бездомно куче/котка, съхранение и

транспортиране до екарисаж

38. Транспортно средство

39. Защитно облекло

40. Ръкавици за еднократна употреба

41. Полиетиленови чували

42. Инструменти / лопата

43. Фризер

44. Дезинфектанти

40,00 лв.

0.70 лв./ чф-т 

1.20 лв.

1.10 лв.

IX. Евтаназия на куче

45. Евтаназии/само за евтаназия/
- Спринцовки за еднократна употреба

- Игли за еднократна употреба

10.02.2020 г. 
гр.В.търново

0.60 лв. 
0.13 лв.

0.08 лв 1

Изготвил:
/ЕТ”Пролет-Йордан
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