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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1. Описание предмета на обществената поръчка 

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Залавяне, транспортиране и 

обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и 

идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна клиника и 

амбулатория на територията на община Бяла Слатина“. 

Прогнозната стойност на поръчката e 8334 лв. (осем хиляди триста тридесет и четири 

лева) без ДДС, и е финансирана от Община Бяла Слатина. 

 

Място на изпълнение на поръчката 

Територията на община Бяла Слатина. 

 

Технически условия и изисквания при изпълнението 

Залавяне – извършва се от квалифициран персонал, притежаващ сертификат от 

завършен курс на обучение за хуманно отношение към животните или от ветеринарни 

лекари, съгласно изискванията на чл. 42 от Закона за защита на животните. При 

залавяне на кучето да се поставя нашийник с идентификационен номер, който да 

съдържа информация за датата и мястото на залавяне на животното и индивидуалните 

му белези. Залавянето на кучето да се извършва по хуманен начин, който не му 

причинява болка, страдание или силен страх. При залавяне на кучето се попълва т. I от 

информационен талон № 1 (Приложение № 6). 

Транспортиране на безстопанствени кучета до стационарна клиника или амбулатория – 

извършва се с обозначени превозни средства, специално оборудвани с клетки за 

настаняване на животните, съобразени с техните килограми и размери, и с добра 

вентилация. Приемът на животните се извършва от ветеринарен лекар към съответната 

ветеринарна клиника или амбулатория, като се попълва т. II от информационен талон 

№ 1 (Приложение № 6).. 

Връщане на обработеното животно на място на залавяне. 

Обработените кучета се връщат по места на залавяне, след изтичане на задължителния 

24-часов следоперативен период. Не се връщат обработени кучета на местата, 

определени в чл. 48 от Закона за защита на животните. При връщане на животните се 

попълва т. III от информационен талон № 1(Приложение № 6). 

Всички заловени и транспортирани до ветеринарната клиника или амбулатория 

безстопанствени кучета трябва да бъдат обработени. 

Обработването на безстопанствените кучета задължително включва: 

- Кастрация на мъжко куче – пълно отстраняване на семенници и надсеменници, 

извършено под пълна наркоза; 

- Кастрация на женско куче – пълна ампутация на целия вътрешен полов апарат 

под пълна наркоза; 

- Следоперационно настаняване и наблюдение до пълно излизане от упойка и 

стабилизиране на животното; 

- Осигурява се задължителен 24-часов следоперативен престой на кастрираните 

животни; 

- Ваксиниране; 

- Поставяне  на ваксина "Бяс“; 

- Обезпаразитяване - вътрешно и външно обезпаразитяване, чрез 

обезпаразитяващо лекарствено средство; 

- Идентификация/поставяне на микрочип и V-образно копиране на ухото.    

 

За всички обработени кучета да се води регистър, в който да са посочени, данните от т. 

II и т. III на информационен талон № 1 и данните от информационни талони № 2 и № 3 

(Приложение № 6а и (Приложение № 6б). 

 

 

 



2. Квалификационни изисквания към участниците 

 

Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, 

следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е 

задължително, за да бъдат допуснати до участие: 

2.1. Кандидатите да предоставят списък на лицата, които ще извършват залавянето на 

безстопанствените кучета. Същите трябва да притежават сертификат за завършен курс 

на обучение за хуманно отношение към животните или документ за завършено 

ветеринарномедицинско образование /към офертата се представят копия от 

сертификатите на лицата, включени в списъка или копия от документите за завършено 

ветеринарномедицинско образование/. Кандидатите трябва да предоставят списък на 

ветеринарномедицинските лица и копие от дипломите за завършено висше 

ветеринарномедицинско образование, като професионално квалифициран ветеринарен 

лекар, които ще извършват обработването на безстопанствените кучета. 

2.2. Кандидатите трябва да залавят безстопанствените кучета по хуманен начин, който 

не им причинява болка, страдание или силен страх. 

2.3. Кандидатите трябва да притежават обозначени превозни средства, специално 

оборудвани с клетки за настаняване на животните, съобразени с техните килограми и 

размери, и с добра вентилация. /към офертата се прилага копие от регистрационните 

талони на превозните средства/. 

2.4. Връщането по места на залавяне на обработените безстопанствени кучета ще се 

извършва след изтичане на задължителния 24-часов следоперативен престой в 

стационарните клиники от лицата, извършили залавянето и транспортирането на 

животните, с изключение на местата, определени в чл. 48 от Закона за защита на 

животните. 

2.5. Кандидатите да представят график за работа  /в оригинал /, по дни, часове и кучета, 

които следва да бъдат заловени. 

2.6. Кандидатите трябва да попълват задължително за всяко обработено куче: 

 Точка II и т. III на информационен талон № 1; 

 Информационен талон № 2; 

 Информационен талон № 3 при евтаназия, съгласно изискванията на чл.179 

от ЗВД. 

2.7. Информационните талони № 1, 2 и 3 за заловените, транспортирани и върнати 

безстопанствени кучета, съгласно графика, да бъдат предоставяни в общинската 

администрация на 30-то число на месеца. 

2.8. Обработването на безстопанствените кучета да се извършва в стационарни клиники 

или амбулатории – I-ва или II-ра категория по смисъла на Наредба за изискванията към 

ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската 

дейност, която може да се извършва в тях. 

2.9. Кандидатите трябва да притежават удостоверение от РВМС за регистрация на 

ветеринарното лечебно заведение и удостоверение за членство в Българския 

ветеринарен съюз /към офертата се представи заверени от кандидата копия от 

регистрационните документи/. 

2.10. Кандидатите трябва да притежават лиценз за работа с ветеринарномедицински 

препарати /към офертата се представя заверено от кандидата копие от лиценза/. 

2.11. Кандидатите да  представят график за работа, по дни, часове и брой кучета, които 

следва да бъдат обработени /в оригинал/. 

Ако даден кандидат не отговаря на посочените по-горе условия, същият се 

отстранява от участие и не  участва в класирането.  

3.   Критерий за оценка на офертите 

Оценяването на всяка една оферта и класирането на участниците се извършва на база 

критерия „най-ниска цена”. Крайната оценка ще се определи от сбора на 

предложените от участника цени за извършване на съответните: 

- Залавяне на безстопанствените кучета; 

- Транспортирането им до ветеринарната клиника или амбулатория; 

- Връщане обратно на кучето до мястото на залавянето му; 



- Кастрация на мъжко куче – пълно отстраняване на семенници и 

надсеменници, извършено под пълна наркоза; 

- Кастрация на женско куче – пълна ампутация на целия вътрешен полов 

апарат под пълна наркоза; 

- Следоперационно настаняване и наблюдение до пълно излизане от упойка и 

стабилизиране на животното; 

- Осигурява се задължителен 24-часов следоперативен престой на 

кастрираните животни; 

- Поставяне  на ваксина "Бяс“; 

- Обезпаразитяване - вътрешно и външно обезпаразитяване, чрез 

обезпаразитяващо лекарствено средство; 

- Идентификация /поставяне на микрочип и V-образно копиране на ухото/.    

4.   Крайно класиране на Кандидатите 

На първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена.  

Ако има участници, предложили еднаква най-ниска цена, то Комисията пристъпва към 

жребий за определяне на участника на първо място.  

След приключване работата на Комисията, нейният председател представя подписания 

от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя. 

 

II. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА  

 

1. Указания за подготовка на офертата 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Офертите могат да бъдат изпращани и чрез куриер. Оферти, подадени по пощата или 

чрез куриер, следва да бъдат представени при Възложителя в срока, определен за 

подаване на офертите, посочен в публичната покана. Възложителят не се ангажира да 

съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Рискът 

от забава или загубване на офертата е за участника.  

Върху плика с офертата участникът посочва: име на фирмата, адрес за кореспонденция, 

телефон, факс, електронен адрес и предмета на обществената поръчка.  

Офертата задължително включва попълнени, подписани и подпечатани следните  

документи: 

 Заявление за участие по приложения образец;  

 Административни сведения по приложения образец; 

 Регистрационни документи за Юридическо лице; 

 Декларация по образец по чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП; 

 Декларация по образец по чл.47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от 

ЗОП; 

 Декларация по образец по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП 

 Проекто – договор /подписан и подпечатан на всяка страница/ по образец; 

 Списък на лицата, които ще залавят, транспортират и връщат 

безстопанствените кучета и копия на валидни сертификати за завършен 

курс на обучение за хуманно отношение към животните или документ за 

завършено ветеринарномедицинско образование; 

 Копие от регистрационните талони на превозните средства; 

 Удостоверение от НАП, за броя на сключените трудови договори, издадено 

не по рано от 1 месец преди датата на подаване на  офертите;  

 Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо график 

за работа, по дни, часове и брой кучета, които следват да бъдат заловени (в 

оригинал); 

 Ценово предложение по образец. Ценовото предложение следва да се 

представи в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”.  

 



Кандидатите могат да излагат и друга необходима според тях информация за доказване 

на минималните изисквания.  

 

2. Изисквания към документите 

Заявлението и придружаващите го документи се подават в подвързан вид, като всеки 

лист следва да бъде последователно номериран и подписан от представляващия 

участника или упълномощено от него лице; 

Всички документи се представят само в един екземпляр, като документи, които не се 

изискват в оригинал или нотариално заверено копие, следва да са заверени с: „вярно с 

оригинала”, подпечатани и подписани от управляващия или упълномощено от него 

лице; 

Документите и данните в предложението се подписват само от лица с представителни 

функции или упълномощени за това лица. В случай, че се подписват от пълномощник 

следва да се представи и  нотариално заверено пълномощно; 

Всеки участник попълва задължително приложените в документацията образци и ги 

подава в оригинал; 

Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени на български 

език; 

Декларациите по чл. 47 от ЗОП трябва да се придържат стриктно към законовите 

текстове, като съдържат изброяване на  посочените в закона обстоятелства; 

При разминаване в стойностите, посочени с цифри и думи, за вярно се приема, 

изписаното с думи. 

Кандидат, който не е представил някой от посочените документи или не е спазил 

указанията и изискванията на тази документация ще бъде отстранен от участие в 

процедурата. 

 

3. Срок и място за представяне на оферта 

Място и условия на получаване на офертата: 

Заявлението, заедно с придружаващите го документи, се представя в запечатан 

непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично в 

Деловодството на Община Бяла Слатина, намиращо се в административната сграда на 

общината на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ 68, партерен етаж.  

Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност 

факс и електронен адрес, наименование на процедурата.  

При приемане на заявлението върху плика се отбелязват поредният номер, датата на 

получаването и час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

заявления, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не 

запечатан или скъсан плик. 

Срок на получаване на офертата: Съобразно срока, посочен в публикуваната на 

страницата на АОП публична покана. 

 

4. Оценяване и класиране на офертите 

Комисията ще оцени и класира предложенията на участниците за изпълнение на 

поръчката, съгласно критериите и методиката за оценка. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, 

който се подписва от всички членове и се предава на възложителя  заедно с цялата 

документация. 

Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

Възложителят ще определи за изпълнител на обществената поръчка участника, 

класиран на първо място от комисията. 

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител. 



В договора за обществена поръчка се включват задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител.  

При подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да 

представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата 

по чл.47, ал.5 от ЗОП. 

 

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, представя 

документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или 

еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в 

която е установен,  преведен на български език и легализиран. 
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 - Заявление за участие в процедура, обявена чрез публична 

покана 

по реда на глава 8 а от ЗОП 

Приложение № 2 - Административни сведения 

Приложение № 3 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 

и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП 

Приложение № 3а - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 

и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП 

Приложение № 3б - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от 

ЗОП  

Приложение № 3в - Декларация по чл.56, ал.1 т.12 от ЗОП 

Приложение № 4 - Техническо предложение 

Приложение № 5  -  Ценово предложение 

Приложение № 6 - Информационен талон № 1 за залавяне, приемане и вФръщане 

на безстопанствени кучета 

Приложение № 6 а - Информационен талон № 2 за кастриране, обезпаразитяване 

поставяне на микрочип на безстопанствено куче 

Приложение № 6 б - Информационен талон № 3 за евтаназия на безстопанствено 

куче 

Проекто-договор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 

В ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП 

 

 

„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина 

„Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във 

ветеринарна клиника и амбулатория на територията на  община Бяла Слатина.” 

 

  

 

от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника / 

 

седалище: ...................................................................................................................., адрес за 

кореспонденция: 

.................................................................................................................................. телефон: 

.............................., факс: ................................, моб.телефон: .................................,  

е-mail: ..................................., ЕИК по Булстат:. ......................, ИН по ДДС: 

.................................,  

представляван от: 

.............................................................................................................................. с ЕГН: 

..................................., л.к. № ..............................., издадена на ......................................., от 

....................................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С представянето на настоящото заявление изразяваме желанието си да участвам 

в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с 

ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета 

във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла 

Слатина“. 

 

Заявяваме, че сме запознати с изискванията на документацията за участие,  

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, съгласни сме с тях и 

ги приемаме без възражения. 

Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 дни от крайния 

срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието 

по всяко време преди изтичане на този срок.  

Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, 

приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим 

договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в 

законоустановения срок. 

 

 

 

 

Дата: _______________    Подпис и печат: __________________

         



Приложение № 2 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

1. Наименование на участника  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Адрес 

___________________________________________________________________________ 

 /град, код, улица № / 

телефон: _________________   мобилен телефон: ________________ 

факс:  _________________ 

E-mail: ______________________________________________ 

 

3. Данни на ръководителя /пълномощника/ 

___________________________________________________________________________ 

/трите имена/ 

лична карта № _________________________, издадена на _________________________ 

от ________________________________ 

ЕГН: _________________________ 

 

4. Фирмени данни:  

ЕИК по Булстат: _____________________, ИН по ДДС: ___________________________ 

 

5. Лице за контакти: 

___________________________________________________________________________ 

Длъжност: _______________________________ 

Телефон/факс: ______________________________________________________________ 

 

6. Обслужваща банка  

име:_______________________________________________________________________ 

 

IBAN сметка: ___________________________ 

 

BIC код: _______________________________ 

 

титуляр на сметката: _________________________________________________________ 

 

 

 

Дата:        Подпис и печат:  …………...... 

         /име, длъжност/ 



Приложение №  3 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ата 

.......................................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на 

....................................... 

от ………......................................., адрес:............................................................., в 

качеството си на ................................................................ на 

............................................................................, ЕИК по Булстат: ......................., ИН по 

ДДС: ................................., със седалище и адрес на управление 

............................................................................................................................................ 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс; 

1.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс; 

1.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния 

кодекс; 

1.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния 

кодекс; 

1.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния 

кодекс; 

1.6. престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс при възлагане на поръчки по 

чл.3 ал.2; 

 

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 

включително за нарушения свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 

сигурността; 

 

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 

обществени поръчки. 

 

 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да 

уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването 

на съответната промяна. 

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 

гр. ........................................       (подпис) 



Приложение № 3а 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 , т. 3 и т. 4 от Закона за обществените 

поръчки 

 

Долуподписаният/ата 

.......................................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на 

....................................... 

от ………......................................., адрес:............................................................., в 

качеството си на ................................................................ на 

............................................................................, ЕИК по Булстат: ......................., ИН по 

ДДС: ................................., със седалище и адрес на управление 

............................................................................................................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Представляваното от мен дружество: 

 

1. Не е обявено в несъстоятелност; 

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския 

закон.  

В случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 

когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е 

преустановил дейността си. 

4. Дейността му не е под разпореждане на съда. 

5. Не е преустановило дейността си. 

6. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на 

чл.162, ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, (или има такива задължения, но е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията), или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните 

норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на 

незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 

 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да 

уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 

съответната промяна.   

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 

гр. ......................................       (подпис) 



Приложение № 3б 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 47, ал. 5 от  Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ата 

.......................................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на 

....................................... 

от ………......................................., адрес:............................................................., в 

качеството си на ................................................................ на 

............................................................................, ЕИК по Булстат: ......................., ИН по 

ДДС: ................................., със седалище и адрес на управление 

............................................................................................................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. В качеството ми на 

………………………………………………………………………..  

       (посочва се длъжността на лицето) 

 

на участника 

…………………………………………..……………………….................................., 

(посочете фирмата на участника) 

не съм свързано лице, по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

 

 2. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 

чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да 

уведомя възложителя на обществена поръчка в 7-дневен срок от настъпването на 

съответната промяна.   

 

 

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 

гр. ...................................... (подпис) 

 



Приложение № 3в 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 56, ал. 1 т. 12 от  Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ата 

.......................................................................................................................... 

(трите имена) 

ЕГН ........................................., л.к. №...................................., издадена на 

....................................... 

от ………......................................., адрес:............................................................., в 

качеството си на ................................................................ на 

............................................................................, ЕИК по Булстат: ......................., ИН по 

ДДС: ................................., със седалище и адрес на управление 

............................................................................................................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 1. Че приемам условията, посочени в проекта на договора. 

 

 

 

 Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 

подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.  

 

 

 

Дата: ..................... 2012 г.  Декларатор: .............................. 

гр. ...................................... (подпис) 

 

 



 

Приложение № 4 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП 

 

 

Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина 

„Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във 

ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина“ 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с публичната покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: Залавяне, транспортиране и обработване 

/кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ 

на безстопанствени кучета във ветеринарна клиника и амбулатория на 

територията на община Бяла Слатина“, 

декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за 

изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок. Съгласни сме валидността 

на нашето предложение ще бъде 90 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще 

остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на 

този срок.  

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от 

Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

Ние предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя 

при следните условия: 

1.  Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните 

дейности. 

2.  Изпълнение на дейностите в сроковете съгласно заданието. 

 

 

     

 

 

Дата: ___________                                                            Подпис и печат _____________                     Подпис и печат ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

 ПО РЕДА НА ГЛАВА VIII А ОТ ЗОП 

 

 

Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина 

„Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във 

ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина“ 

 

от ………...................................................................................................................................... 

/наименование на участника/ 

седалище: ...................................................................................................................., адрес за 

кореспонденция: 

.................................................................................................................................. телефон: 

.............................., факс: ................................, моб.телефон: .................................,  

е-mail: ..................................., ЕИК по Булстат:. ......................, ИН по ДДС: 

.................................,  

представляван от: 

.............................................................................................................................. с ЕГН: 

..................................., л.к. № ..............................., издадена на ......................................., от 

....................................................................................................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

Представяме Ви, нашето ценово предложение за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с 

ваксина „Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета 

във ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла 

Слатина“, 

 

Декларираме, че сме получили документацията и сме запознати с указанията, 

условията за участие и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения. 

 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ  

 

I. За изпълнение предмета на поръчката, в съответствие с условията на 

настоящата процедура, нашето ценово предложение е следното: 

 

Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, 

обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна 

клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина 

Вид дейност Стойност без ДДС 

Улавяне вкл. труд /упойващите стрели и консумативите са за 

сметка на изпълнителя/   

Поставяне на нашийник с  индивидуален номер    

Транспортиране на безстопанствени кучета до ветеринарна 

клиника или амбулатория вкл. транспортни разходи   



Кастрация на безстопанствено куче мъжко вкл. труд, 

премедикация, упойка, еднократни остриета за скалпели, 

инжекционни игли, стерилни и нестерилни марлени тампони, 

лекарствени и дезинфекционни препарати   

Кастрация на безстопанствено куче женско вкл. труд, 

премедикация, упойка, еднократни остриета за скалпели, 

инжекционни игли, стерилни и нестерилни марлени тампони, 

лекарствени и дезинфекционни препарати   

Ваксинация против бяс вкл. ваксина, труд, консумативи, 

дезинфекционни средства   

Обезпаразитяване против вътрешни паразити вкл. труд и 

лекарствен продукт   

Обезпаразитяване против външни паразити вкл. труд и 

лекарствен продукт   

Идентификация - чрез V-образно копиране на ушната 

раковина вкл. труд, локални антибиотични и дезинфекционни 

средства   

Идентификация - чрез поставяне на микрочип с 

индивидуален петнадесет цифрен код вкл. труд, 

дезинфекционни средства и проверка изправността на 

микрочипа с четящо устройство.   

Евтаназия при условия на чл.179, ал.3, т.1, т.2 и т.4 от ЗВМД 

вкл. труд, транспортни разходи, упойки, консумативи и 

ветеринарномедицински продукт.  

Изготвяне на регистър на обработените кучета с информация 

от Информационен талон № 2, съобразена с информацията от 

поставения нашийник при залавянето на кучето, посочена в 

т.I от информационен талон №1 и информацията от талон № 

3 

     не подлежи на 

заплащане 

 Връщане на безстопанствените кучета по места на залавяне 

вкл. транспортни разходи  

 

       

Стойност без ДДС:           

  

20% ДДС: 

            

 Общо с ДДС: 

            

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Декларирам, че съм съгласен Възложителя да заплаща стойността на договора 

на база  талони, удостоверяващи извършена кастрация на безстопанствени кучета и 

след представяне на фактура, в срока по договор и по следната банкова сметка: 

 

Банка:..................................................... 

IBAN:.....................................................   

BIC: ....................................................... 

 

 

 

 

Дата: ______________    Подпис и печат: __________________ 

          

 



 

Приложение № 6 

 

 

Информационен талон № 1 

за залавяне, приемане и връщане на безстопанствени кучета 
 

 

I. Залавяне на безстопанствено куче (попълва се от лицето, заловило кучето). 

1. Име на лицето, заловил кучето: 

…………………………………………..….......................................................................... 
(собствено и фамилно име) 

2. ЕГН ………………………. 

3. Адрес за кореспонденция………………………………………..……………………….. 

4. Телефон за връзка, e-mail на лицето: ………………..……………...…………...……… 

5. Адрес на залавяне:…………………………………...………………………………….... 

(улица в гр. Бяла Слатина, улица и име на селото) 

6. Час на залавяне: …………… 

7. Дата на залавяне: ………………….. 

8. Транспорт до клиниката за обработка /вид на МПС/ ………………………....……….. 

9. Адрес на ветеринарната клиника/амбулатория……………..…………..…………….... 

…………………………………………………………………………………………….                  

 

Дата: ___________                              Подпис на лицето, заловило кучето _____________ 

 

II. Прием и обработка на кучето (попълва се от ветеринарния лекар и се подписва от 

него) 

 

1. Клиника/амбулатория………………………………………........................................ 

1. Адрес: ……………………………………………………………………………………... 

2. Ветеринарен лекар, приел кучето ………………..……………………………………... 

3. Статус на животното ……………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Дата: 

Име и подпис и печат на ветеринарния лекар:…………………...….………………………. 

 

III. Връщане на обработеното куче на място на залавяне (попълва се от лицето, 

което връща кучето)  



1. Адрес на връщане на животното:……………………………………………………. 
(улица) 

2. Име на лицето, върнало кучето ……………………………………………………... 

3. Телефон за връзка, e-mail на лицето: ……………………...…………...……… 

4. ЕГН ……………………… 

 

 

Дата: ______________    Подпис и печат: __________________ 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 а 

 

Информационен талон № 2 

за кастриране, обезпаразитяване поставяне на микрочип на 

безстопанствено куче 

 

 

 
1. Бар код с номер на микрочип (тук се залепва единият екземпляр от бар кода на чипа) 

……………………………………………………………..……………………………………. 

2. Номер на ветеринарномедицински паспорт на кучето 

………..…………………………………………………………………………………………. 

3. Ветеринарномедицински манипулации ………...……………………………………….... 

………...…………………………………………………………………………………………  

4. Дата на извършване на манипулациите …………………………….г. 

5. Здравен статус на животното след извършване на манипулациите: 

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………….. 

6. Здравен статус при изписване на животното ……………………………………….. 

………………………………..……………………………...................................................... 

     …..……………………………………………………………………………………………… 

7. Дата на изписване на животното …………………………….г.  

 

 

 

 

Подпис и печат на 

ветеринарния лекар: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 6 б 

 
 

Информационен талон № 3 

за евтаназия на безстопанствено куче 

 

 

I. Евтаназия на животното  
(попълва се от ветеринарен лекар) 

 

1. Резултати от извършен клиничен преглед и изследвания 

 

……………………………………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Поставена диагноза ……………………………..……………………….…………... 

..……………………………………………………………………………………………… 

 

3. Дата:………………г.            

                          

4. Име, подпис и печат на ветеринарния лекар:………………………………. 

 

5. Име, подпис и печат на ветеринарния лекар, извършил евтаназия на животното: 

 

 

 

 

 

 

____________________________                                          Дата:____________________г.                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ПРОЕКТ! 

 

 

ДОГОВОР 

 

Днес ……………………… г. в град Бяла Слатина, между:  

 

1.ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла 

Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68, БУЛСТАТ 000193058, Дан. № BG 

000193058, представлявана от инж. Иво Ценов Цветков - Кмет на Община Бяла 

Слатина и Татяна Иванова Пеняшка - Главен счетоводител на Община Бяла 

Слатина, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2. …………………………………, ЕИК …………….., адрес: ……………., 

…………………………, представлявано от ………………….., наричан за краткост – 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, oт друга страна  

 

се сключи настоящият договор  за изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина 

„Бяс”, обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във 

ветеринарна клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина“ за 

следното: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши:  

залавяне, транспортиране и обработване /кастриране, ваксиниране с ваксина „Бяс”, 

обезпаразитяване и идентификация/ на безстопанствени кучета във ветеринарна 

клиника и амбулатория на територията на община Бяла Слатина. Всички манипулации 

следва да  бъдат извършени съгласно ценовата оферта на изпълнителя и графиците за 

работа  представени от изпълнителя, неразделна част от настоящият договор. Адресът 

на клиниката, в която ще се извършват манипулациите е: гр. …………………, ПК 

………., адрес: ул. …………………………… № ………  

 

ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.2. Общата стойност на договора е …………………. лв. / ………………….. / с 

включено ДДС.  
Чл.3. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за брой заловени, 

транспортирани, обработени и върнати по места безстопанствени кучета в едномесечен 

срок, съгласно графика, неразделна част от настоящия договор, след предоставяне в 

общинска администрация на попълнен информационен талон № 1, 2 и 3 и фактура 

издадена от изпълнителя. 

(2) Информационните талони № 1 за заловените, транспортирани, обработени и 

върнати безстопанствени кучета, съгласно графика, се предоставят в 

административната сграда на община Бяла Слатина на 30-то число на месеца. 

 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.4. Срокът за изпълнение на договора е до изчерпване на общата договорена 

стойност, но не по-късно от 31.12.2013 г. 

                                 

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да извършва плащане в едномесечен  срок, след предоставяне в общинската 

администрация документите  изброени в чл. 3 от  настоящия договор.  



(2) Да създаде общ регистър с информация, съгласно предоставените  информационни 

талони № 1, № 2 и № 3  от екипа за залавяне и от ветеринарната клиника или 

амбулатория. След финализиране на кампанията, документацията да бъде предоставена 

в Община Бяла Слатина, Дирекция „Общинска собственост, обществени поръчки и 

екология”. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, със съдействието на Регионалната ветеринарномедицинска 

служба и неправителствените организации  имат право да проверяват изпълнението на 

този договор по всяко време, относно качеството и вида на извършваните манипулации. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникват: 

1.  Смърт или злополука,  на физическо лице. 

2.  Загуба или нанесена вреда на имущество, вследствие изпълнение предмета на 

договора. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да залавя и транспортира до стационарна ветеринарна клиника или амбулатория 

всяко заловено, некастрирано безстопанствено куче и след обработката му да го върне 

на мястото на залавяне /с изключение на чл.48 от ЗЗЖ/, като приоритетно се залавят 

женски, некастрирани кучета.  

(2) При залавяне на всяко безстопанствено куче да му бъде поставян нашийник с 

индивидуален номер.  

(3) Залавянето на безстопанствените кучета да бъде извършено от лица, притежаващи 

сертификат за завършен курс на обучение за хуманно отношение към животните или 

документ за завършено ветеринарномедицинско образование. 

(4) Да предостави списък на лицата, които ще залавят, транспортират и връщат 

безстопанствените кучета и копие от сертификатите за преминал курс на обучение за 

хуманно отношение към животните или документ за завършено 

ветеринарномедицинско образование. 

(5) Да залавя безстопанствените кучета по хуманен начин, който не им причинява 

болка, страдание или силен страх. 

(6) Превозните средства да  бъдат оборудвани с клетки за настаняване на животните, 

които да бъдат съобразени с техните килограми и размери, като бъдат обозначени и 

имат добра вентилация. 

(7) Да обработи всички транспортирани до ветеринарната клиника или амбулатория 

безстопанствени кучета. 

 Обработването на безстопанствените кучета задължително да включва: 

1. Кастриране 

 на мъжко куче – пълно отстраняване на семенници и надсеменници, 

извършено под пълна наркоза; 

 на женско куче – пълна ампутация на целия вътрешен полов апарат под 

пълна наркоза. 

 Следоперационно настаняване и наблюдение до пълно излизане от упойка и 

стабилизиране на животното.  

2. Ваксиниране 

 Поставя се ваксина “Бяс”; 

3. Обезпаразитяване 

 Вътрешно и външно обезпаразитяване, чрез поставяне на обезпаразитяващо 

лекарственно средство. 

4. Идентификация /поставяне на микрочип и V-образно копиране на ухото/.  

(8) Да осигури задължителен 24-часов следоперативен престой на кастрираните 

животни. 

(9) При възникване на евентуални физиологични или патологични състояния на 

животните, преди и след хирургичната намеса, ветеринарната клиника или амбулатория 

се задължава да отстрани нежеланите последствия, като последващите манипулация са 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(10) Ветеринарният лекар е длъжен да приеме всяко транспортирано до клиниката или 

амбулаторията безстопанствено куче, предвид съгласувания график, като попълни т. II 

от информационен талон № 1 и  екземпляр от същия остане при него за отчет.  



(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води регистър на обработените кучета с 

информация от Информационен талон № 2, съобразена с информацията от поставения 

нашийник при залавянето на кучето, посочена в т. I от информационен талон № 1 и 

информацията от информационен талон № 3.  

      (12) Връщането по места на залавяне на обработените безстопанствени кучета да се 

извършва задължително след изтичане на 24-часовия следоперативен престой в 

стационарните клиники от лицата, извършили залавянето и транспортирането на 

животните, с изключение на местата, определени в чл. 48 от Закона за защита на 

животните. 

      (13) Да изготви график за работа, по дни, часове и кучета, които следва да бъдат 

заловени, като същият бъде съобразен с графика на ветеринарните клиники и 

амбулатории, които ще обработват животните. Същият да бъде предоставен за 

координация на общинската администрация и ветеринарната клиника или амбулатория. 

      (14) Да води регистър, съдържащ идентификационните номера на поставените 

нашийници, с информация за датата и мястото на залавяне на животното и 

индивидуалните му белези /пол, цвят, отличителни белези, порода/.  

(15) Попълнените информационни талони № 1, 2 и 3 за заловените, транспортирани и 

върнати безстопанствени кучета и регистъра по ал. 11, да бъдат предоставяни в 

общинската администрация на 30-то число от месеца. 

(16) Екземпляр от попълнен информационен талон № 1 за всяко заловено и 

транспортирано до ветеринарната клиника или амбулатория безстопанствено куче да се 

предоставя на ветеринарният лекар, приел кучето. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 

работи и се задължава  да  допуска  по всяко време представители на възложителя да 

упражняват контрол  относно  изпълнението на  настоящия договор.  

Чл. 10. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда. Санкциите при 

констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право да откаже да приеме и извърши манипулациите 

по чл. 8 от настоящия договор, ако му е предоставено за  кастриране домашно куче в 

рамките на кампанията.       

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на  

предметa на договора, поради която причина  да иска изменение на договора. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да евтаназира безстопанствените кучета 

единствено при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност, като се попълва Информационен талон № 3, 

екземпляр от който се предоставя на общинската администрация за заплащане. 

(2) Биологичните отпадъци, които се генерират при обработване на безстопанствените 

кучета, както и труповете на евтаназираните кучета се предават на екарисаж. 

V.  

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.14. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. С изтичане срокът на договора или с изчерпване на общата договорена стойност на 

същия.  

2. Преди изтичане срокът на договора: 

  2.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 

  2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 

(десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

 

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 

неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл. 16. За виновно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

последният дължи неустойка в размер на 0,1 /половин/ % от общата цена на договора за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10 /десет/ % общо стойността на договора. 

 



Чл.17. Всички щети, претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 

недостатъци и пропуски, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 18. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 

сметка на виновната страна. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 19. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават 

доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – по  съдебен ред.  

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закон за обществените 

поръчки, Закон за задълженията и договорите и други действащи нормативни 

документи. 

Чл. 21. Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра три за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

инж. Иво Ценов Цветков                                                 ____________________                         

Кмет на Община Бяла Слатина     

 

Татяна Иванова Пеняшка 

Главен счетоводител на  

Община Бяла Слатина 

  

Съгласувал: 

Цветелина Андровска 

/Юрисконсулт/ 

 

 


