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П Р О Е К Т     Н А    Д О Г О В О Р 

 

ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ  

 

 

Днес..........................20…….г., на основание чл. 9, ал. 33 от Закона за лова и опазване на 

дивеча (ЗЛОД) и Заповед № РД 48-31/24.04.2019 г. на министъра на земеделието, храните и 

горите между: 
 

„Североизточно държавно предприятие”, със седалище в гр. Шумен 9700, гр. 

Шумен, ул. „Петра” № 1, ЕИК 201617412, представлявано от инж. Веселин Маринов Нинов, 

в качеството му на директор, наричано за краткост Възложител от една страна и фирма 

„………………………….", със седалище и адрес на управление гр. ……………, 

ул. „………………….” № ….., ЕИК …..…………..., представлявано от 

……………………………… в качеството му на Изпълнител от друга страна,  
 

 се подписа настоящият ДОГОВОР за съвместна дейност, както следва: 

 

ПРЕАМБЮЛ 

 

С настоящия договор Страните декларират тяхната обща цел - съвместно да 

осъществяват максимално ефективна дейност по запазване и разнообразяване на дивечовия 

генофонд, неговото развитие и обогатяване, за съхранение на българската гора, горската 

фауна, за запазване на природната среда и екологичното равновесие.  

С настоящия договор Страните декларират, че цялата дейност, свързана с 

изпълнението на поетите по настоящия договор задължения, се подчинява изцяло и 

безусловно на действащите в момента в Република България правни норми, както и че 

дейността ще бъде своевременно променяна и адаптирана към всички нови изисквания и 

норми, произтичащи от промени в българското или акцентирани от Европейското 

законодателство разпоредби в областта на екологията, лова и дивеча. 

За реализиране на посочените по-горе цели Страните сключват настоящия договор, с 

който регламентират техните права, задължения и отговорности, при запазване на своята 

фактическа, организационна и юридическа самостоятелност и независимост един от друг. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 (1)   Във връзка с волята на Страните за осъществяване на ловностопански 

дейности в  ТП „ДЛС Паламара” страните се договарят да извършват съвместно следните 

задължителни дейности: 

1. Изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения. 

2. Разработване и поддръжка на фуражна и защитна база. 

3. Закупуване на фураж за подхранване на дивеча. 

4. Опазване и охрана на дивеча. 

5. Закупуване на жив дивеч за разселване. 

6. Придобиване на движими дълготрайни материални активи за ползване от 

държавното ловно стопанство. 

7. Ремонт, поддържане и почистване на горски пътища. 

8. Ремонт и поддържане на ловна база. 
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 (2) Паричните средства, които кандидатът предлага да дари на “Североизточно 

държавно предприятие”, гр. Шумен под условие, че ще бъдат използвани само за извършване 

на допълнителни инвестиции и разходи за ловностопански дейности в ТП „ДЛС Паламара”.  

 

II. ПРИНЦИПИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ 

 

Чл. 2 Въз основа на направеното предложение страните изготвят график за разходване 

на предложените инвестиции и парични средства за дарения по дейности и години. Съгласно 

предложението на Изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. 

Чл. 3 (1) Обемът на участие на Възложителя в дейностите по чл. 1, ал. 1 за изпълнение 

на предмета на настоящия договор е съобразно Приложение № 1 от Заповед № РД 48-

31/24.04.2019 г. за откриване на конкурса. 

(2) Паричните средства, предложени от Изпълнителя се даряват от него за 

допълнителни инвестиции и разходи, като не участват при определяне процента на 

разпределение на приходите от ловностопанската дейност. 

(3)  Паричните средства по ал.2 за допълнителни инвестиции и разходи могат да се 

разходват само за дейности, свързани с подобряване на типовите местообитания, фуражната 

база, биотехнически съоръжения, ловната база, придобиване на ДМА от ТП „ДЛС Паламара” 

за ловностопанската дейност и увеличаване на дивечовите запаси. Страните по договора 

изготвят ежегодно споразумение за разходването на дарените средства за допълнителни 

инвестиции и разходи.  

Чл. 4 (1) Приходите от ловностопанската дейност за всяка отчетна календарна година, 

свързани с конкретната дейност на страните за периода, се разпределят между тях, 

пропорционално на направените разходи за дейностите по чл. 1, ал. 1. 

(2) Всички разходи се установяват с първични финансово счетоводни документи при 

спазване на изискванията на Закона за счетоводството. 

(3) Разходите за дейността, непокрити от разпределението на приходите от 

ловностопанската дейност от предходната година, се вземат предвид за определянето на 

дяловете за разпределение на приходите в следващите години, като се индексират с 

коефициент, равен на основания лихвен процент за страната, увеличен с 10 пункта.   

Чл. 5 Изпълнението на предмета на настоящия договор  не  ограничава Възложителя 

да извършва самостоятелно и друга дейност и функции, произтичащи от Закона за лова и 

опазване на дивеча (ЗЛОД) и възложените му функции по чл. 9, ал. 9. 

Чл. 6 (1)  В срок до 30 дни след изтичане на всяка календарна година страните ще 

уточняват с писмен протокол направените от всяка от тях разходи по чл. 4, ал. 1 от договора, 

в това число извършените подобрения, тяхната стойност и разпределението на приходите.  

(2) Страните се споразумяват да бъдат извършвани само такива подобрения, които са 

предварително съгласувани между тях. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 7 Настоящият договор се сключва за срок от 15 години, считано от датата на 

подписването му . 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл. 8 Страните поемат взаимно задължение: 

1. да участват активно, с необходимата отговорност за изпълнение на всички поети 
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задължения, касаещи конкретните дейности  по чл. 1, ал. 1 за съответната календарна 

година; 

2. да проявяват взаимна толерантност и да се  информират за всеки  проблем, който би 

се отразил върху изпълнението на поетото от всяка една от тях задължение; 

3. да набелязват и реализират ежегодно мерки, които водят до повишаване качеството на 

дейността им с цел постигане  на максимална ефективност,  резултатност и  финансов 

приход.    

Чл. 9 (1) Всички приходи и разходи по дейността се водят отделно и самостоятелно от 

счетоводствата на Страните по договора, като всяка една от Страните има право във всеки  

един момент да бъде запознавана с текущите финансови резултати по настоящия договор. 

(2) Възложителят си запазва правото по всяко време да може да изисква счетоводни 

справки и информация. 

Чл. 10 Всяка една от страните е отговорна самостоятелно:  

1. пред съответните компетентни органи за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд на ангажираните свои служители при осъществяване на дейностите по 

чл. 1, ал. 1; 

2. за възникнали задължения и отговорности във взаимоотношенията със служителите 

си, независимо дали същите осъществяват трудова дейност във връзка с реализиране 

на дейностите по чл. 1, ал. 1. 

Чл. 11 (1)Ежегодно в срок до 30 ноември на текущата година „Североизточно държавно 

предприятие”, гр. Шумен извършва проверка по изпълнение на договорите за съвместна 

дейност. При необходимост се извършват и междинни контролни проверки. Министърът на 

земеделието, храните и горите може да назначава проверка по изпълнението на договорите по 

всяко време.  

(2) Ежегодно в срок до 31 януари към договорите за съвместна дейност се подписва 

допълнително споразумение, в което се посочват дейностите, които ще бъдат извършвани в 

ТП „ДЛС Паламара“  както и размерът на инвестицията, с която всяка от страните ще участва 

в тях. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 12 Договорът се прекратява в следните случай: 

1. с изтичане на посочения в него срок; 

2. по взаимно съгласие на страните; 

3. ако някоя от страните по силата на закон или друг нормативен акт бъде заличена като 

правен субект без наличие на правоприемник; 

4. едностранно, от Възложителя, в случай,  че  Изпълнителят бъде  обявен  в  

несъстоятелност или е започнала процедура по ликвидация; 

5. едностранно, от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие отправено до 

Изпълнителя в случай, че е констатирано виновно неизпълнение на настоящия 

договор и поетите задължения за съответната календарна година при условие, че това 

неизпълнение не е поправено до края на срока на предизвестието; 

6. при наличие на издадени и влезли в сила две или повече наказателни постановления 

срещу Изпълнителя или негови служители, за нарушения на ЗЛОД, Закона за горите 

(ЗГ) и подзаконовите актове по тяхното прилагане. 

 

VI. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 13 (1) При прекратяване на договора всяка една от страните има право да получи  

съответния дял  от приходите към датата на прекратяване на договора, определен процентно 
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на направените от страната разходи, съгласно Приложение № 1 от Заповед № РД 48-

31/24.04.2019 г. за отриване на конкурса. 

(2) В случай, че приходите към датата на прекратяване на договора не могат да покрият 

направените разходи на всяка една от Страните за периода на действие на договора, то 

Изпълнителят и Възложителят не си дължат взаимни престации. 

Чл. 14 Независимо от основанието за прекратяване на договора, направените трайни 

подобрения остават в дял и собственост на Възложителя.    

 

VІІ. ГАРАНЦИИ 

 

Чл. 16 Преди подписване на договора Изпълнителят представя в полза на 

Възложителя банкова гаранция за изпълнение  в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лева. 

Чл. 17 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение по чл. 15: 

1. след изтичане срока на договора, ако са изпълнени задълженията по него; 

2. при прекратяване или ликвидация на юридическото лице, страна по договора; 

3. при прекратяване на договора при взаимно съгласие на страните. 

(2) Гаранцията за изпълнение не се възстановява при прекратяване на договора, в резултат 

на: 

1. виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя; 

2. наличие на издадени и влезли в сила две или повече наказателни постановления срещу 

Изпълнителя или негови служители, за нарушения на ЗЛОД, ЗГ и подзаконовите 

актове по тяхното прилагане. 

 

      VІІІ. ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ПРАВО 

 

Чл. 18 Страните се договориха, че всички възникнали спорове ще се разрешават по 

пътя на преговорите. В случай, че не се постигне споразумение, спорът следва да се отнесе 

за разрешаване пред компетентния съд, съгласно нормите на действащото законодателство. 

Чл. 19 За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото законодателство .  

 

ІX. ОБЩИ КЛАУЗИ 

 

Чл. 20 Всякакви промени на настоящия Договор са валидни в писмена форма и 

надлежно подписани от всяка една от страните. 

Чл. 21 Настоящият договор може да бъде изменян и/или допълван само при съгласието 

на двете страни, изразено в писмена форма. 

 

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

договаряща страна, както следва: 

 

 

ЗА “ СЕВЕРОИЗТОЧНО                                           ЗА  ФИРМА „…….………………….": 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”:                     

         / ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ/                                               / ……………………………/ 


