
Д О Г О В О Р

№  / .....................................

Днес ............................... 2015 г. в гр ........................ .............. между:

1. „БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД - гр.Сливен

представлявана от Д-р ВАЛЕНТИНА ТАНЕВА КОЛЕВА -  ХАДЖИЕВА -  
Изпълнителен директор, от една страна наричана по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ и от 
друга страна:

2 Д-Р ...........................................................................................................................................................

вписан в регистъра на ОДБХ -  гр ..................................................................................с
регистрационен № ........................... и в регистъра на Българския ветеринарен съюз
/БВС/ г р .....................................................................   с
регистрационен № .........................................................................................................................
за осъществяване на ветеринарномедицинска практика в обект /амбулатория,
клиника, лаборатория/, регистриран в ................................................ категория, съгласно
чл.4, ал. 1 от НАРЕДБА № 42 от 12.12.2008 г. за изискванията към
ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската 
дейност, която може да се извършва в тях, обн., ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г., находящ се в

г р ./с ............................................................................................................................................................ .

............................................................................................................................ (точен адрес, телефон)

представител на ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ /ако е регистриран като такова/,

с адрес.......................................................................................................... област:................................ ,

наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ ,

се сключи настоящия договор за следното:

L ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. Настоящият договор урежда реда за извършване на лабораторните изследвания на 
представени кръвни проби от Възложителя за изпълнение на мерките по Държавната 
профилактична програма (ДГ1П) и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по 
животните (ПНЛБЖ).

Чл.2. (1)Договорът влиза в сила от датата на подписването между страните.
(2) Договорът се сключва за срок една година от датата на сключването му.
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Ч л.З. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представя на ръка или по куриерска 
фирма за своя сметка взетите кръвни проби за лабораторни изследвания от животни, 
отглеждани във ферми или задни дворове на земеделските стопани, с които има 
сключен договор за ветеринарномедицинско обслужване.
(2) Взетите кръвни проби се придружават с придружителни писма по образци, 

разпечатани от Интегрираната информационна система на БАБХ -  ВетИс за 
видовете животни подлежащи на идентификация или с придружителни писма по 
образец и опис на пробите за животни, които не подлежат на идентификация.
(3) Кръвните проби се предоставят само във вакуумтейнери (4-6 мл), като с цел 

запазването им за лабораторни анализи се транспортират в хладилни чанти.
Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приеме и изследва по акредитирани методи 
постъпилите кравни проби.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати резултатите от извършените 
лабораторни изследвания на посочения в придружителните писма адрес.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да въведе в Интегрираната информационна 
система на БАБХ -  ВетИс получените резултати от извършените лабораторни 
изследвания.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава всяка представена кръвна проба от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изследва незабавно, по акредитиран метод за съответното 
заболяване описано в придружителното писмо, без да дава график за носене на 
проби на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и незабавно да го уведомява за резултатите.
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изследва представените проби за следните заболявания 
посочени в Държавната профилактична програма и за които има акредитирани 
методи:

• Бруцелоза ЕПЖ; ДПЖ и СВ
• Заразен епидидимит по кочове
• Лептоспироза
• Антракс
• Инфекциозен ринотрахеит по говеда
• Мукозна болест-вирусна диария по говеда
• Вирусна инфекция по преживните - Шмаленберг
• Сап
• Инфекциозна анемия по коне
• Западно-нилска треска
• Салмонелоза птици
• Американски гнилец по пчелите
• Нозематоза по пчелите
• Заразен ринопневмонит по коне
• Инфлуенца по коне
• Вирусен артерит по коне
• Дурин
• Заразен метрит по кобилите

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изследва всички постъпили проби за 
Бруцелоза по метода Розбенгал, като положителните при този метод резултати се 
изследват за потвърждение или за отхвърляне на положителния резултат по метода 
РСК.
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II. ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 7. (1), Страните носят отговорност по изпълнение на този договор според 
действащото законодателство на Република България.
(2) Не се допуска частично изпълнение на дейностите, както и прехвърляне на дейности 
за друг период.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 8.Договорът се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие:
1. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
2. с изтичане на уговорения срок;
3. при смърт или поставяне под запрещение на регистрирания ветеринарен лекар - от 
момента на смъртта или от датата на влизане в сила на съдебното решение за поставяне 
под запрещение;
4. при заличаване на регистрацията на лечебното заведение на регистрирания 
ветеринарен лекар - от датата на влизане в сила на акта на заличаването;
5. при заличаване на регистрирания ветеринарен лекар от регистъра на Българския 
ветеринарен съюз, за което председателят на Областната колегия незабавно уведомява 
ОДБХ - от датата на влизане в сила на акта за заличаването;
6. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на регистрирания 
ветеринарен лекар - юридическо лице или едноличен търговец - от момента на настъпване 
на съответното юридическо събитие;
7. при лишаване на регистрирания ветеринарен лекар от право да упражнява 
ветеринарномедицинска професия в Република България.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 9. Всички спорове по настоящия договор се решават по взаимно съгласие на 
страните, изразено писмено, а при непостигане на такова - по съдебен ред.
Чл. 10. Страните по настоящия договор следва да отправят писмено всички съобщения и 
уведомления помежду си.
Чл. 11. Настоящият договор може да бъде изменян с допълнителни споразумения 
между страните, изразени писмено, чрез анекси.
Чл. 12. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка 
от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ


