
 

 

( П Р Е П И С ) 

ДОГОВОР 

 ЗА ИЗРАБОТКА 

№ 34/02.03.2018г 

 

Днес 02.03.2018г. в гр. Шумен се сключи настоящият договор между  

1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП (СИДП ДП), вписано в 

търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201617412, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, област Шумен, ул. “Петра” № 1, представлявано 

от инж. Веселин Маринов Нинов – директор на предприятието и …чл. 2 от ЗЗЛД… – 

ръководител на „Финансов отдел” и главен счетоводител на предприятието, наричано по-

долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и 

2. “ЕЛФИ-Реклама” ЕООД с адрес: гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 46,                         

ЕИК 201997007, ИН по ЗДДС 201997007, представлявано от …чл. 2 от ЗЗЛД…– управител 

на дружеството от друга страна, наричан ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

на основание разпоредбите на чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, 

във връзка с т. 103, от Раздел I „Доставки“ от Приложение № 1 към заповед № 467/19.12.2017 

г. на директора на СИДП ДП и Решение № 2 на управителния съвет на СИДП ДП – Шумен 

по Протокол № 178/19.02.2018г., се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи и достави 

светлинна фирмена табела с пластични букви и пластично лого с обща дължина 17 метра, 

осветени отвътре посредством светодиодни модули и метална изнасяща конструкция. 

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение 

в размер на 7200.00лв. без ДДС ( седем хиляди и двеста лева.) или 8640,00 лв. (осем хиляди 

шестстотин и четиридесет лева) с ДДС, както следва: 50% от стойността в размер на 

3600,00лв.( три хиляди и шестстотин лева) без ДДС или 4320лв. (четири хиляди триста и 

двадесет лева), авансово в 14 (четиринадесет) дневен срок от сключване на договора и 

остатъка след извършване на доставката. 

Чл.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 

възнаграждение в срок до 5 работни дни след подписване на приемо-предавателен протокол 

за извършената доставка, по банкова сметка, посочена в издадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

фактура в оригинал. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи и достави посочените в чл. 1, от 

настоящия договор, вещи в срок до 30 работни дни от получаване на авансовото плащане. 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 

възнаграждение в посочените срокове и условия.  

Чл.6.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното 

изпълнение на поръчката се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в 

размер само за изработената част от поръчката, ако тя може да бъде полезна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  



 

 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка, без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете 

и по начина, уговорени в настоящия договор. 

 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.9. Настоящият договор се прекратява: 

1. по взаимно съгласие между страните; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа; 

3. с едномесечно предизвестие, отправено от едната страна към другата. 

4. с изтичане на срока на договора. 

Чл.10. За неуредените по договора въпроси се прилагат разпоредбите на 

законодателството на Република България. 

Чл. 11. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни и оригинални екземпляра – по 

един за всяка от страните. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: /П/               ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:         /П/ 

 

 

1. инж. Веселин Нинов                1. …чл. 2 от ЗЗЛД… 

директор на СИДП ДП – Шумен             управител на „ЕЛФИ-Реклама“ ЕООД 

 

                          /П/ 

2. …чл. 2 от ЗЗЛД…– ръководител „ФО” и  

гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен 

 

 


