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/ПРЕПИС/ 

ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ 

№ 84/27.11.2020 г. 

 

 Днес, 27.11.2020 г. в гр. Шумен, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за 

обществените поръчки и Решение №1 от Протокол №263 от 23.11.2020 г. на 

Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен, се 

сключи следния договор между: 

1. СТРАНИ ПО ДОГОВОРА 

1.1. „Североизточно държавно предприятие“ ДП, със седалище и адрес на 

управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Петра“ № 1, с ЕИК 

201617412, представлявано от инж. Веселин Нинов - в качеството си на Директор и 

…заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД… - в качеството си на Ръководител „Счетоводен отдел“, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

1.2. „Рибарско сдружение Балканка-2009“ Сдружение, със седалище и адрес на 

управление: гр. Благоевград 2700, ж.к. „Ален мак“, бл. 39, вх. В, ет. 5, ап. 9, ЕИК 

175819043, представлявано от Иван Мишев в качеството си на Председател на 

Управителния съвет, тел. 0897732676, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

2.1 С настоящия договор Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави 

консултантски услуги по изготвяне на „Анализ, оценка и прогнозиране на състоянието 

на целевите горски местообитания по проект LIFE19 NAT/BG/001133“. 

2.2 В процеса на изпълнение на работата по т. 2.1 Изпълнителят приема да извърши 

всички дейности, описани подробно в техническото задание по изготвяне на „Анализ, 

оценка и прогнозиране на състоянието на целевите горски местообитания по проект 

LIFE19 NAT/BG/001133“ - Приложение 1 към настоящия договор. 

2.3 В процеса на изпълнение на работата по т. 2.1 Изпълнителят ще използва експертния 

екип и методиката, описани в своя оферта към СИДП от дата 10.11.2020 г. – Приложение 

2 към настоящия договор. 

 

3. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1 Настоящият договор влиза в сила при подписването му от двете страни и е валиден 

до 30.01.2021 г. 

 

4. ДОГОВОРНА ЦЕНА 

4.1. Изпълнителят ще извърши всички описани в т. 2.2 по-горе услуги на обща стойност 

18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС. 

4.2. Така определената обща стойност по договора следва да покрие всички разходи на 

Изпълнителя за извършване на договорените услуги. 
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5. УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

5.1 Работите по предвидените дейности ще се изпълняват поетапно по график, приет от 

страните. 

5.2 Работата по договора следва да приключи не по-късно от 30.01.2021 г. 

 

6. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

6.1 Възложителят определя инж. Теодор Тодоров, мениджър проект, тел. 0896 665432, 

e-mail: life@sidp.bg,  за свой представител, който да координира изпълнението на 

дейностите и да приема работата по настоящия договор. 

6.2 Приемането на извършената работа се извършва на база представяне на отчет за 

извършената работа от страна на Изпълнителя, одобряването му от Възложителя и 

подписване на приемо-предавателен протокол. 

6.3 В случай, че работата не съответства качествено и/или количествено на поставените 

изисквания, Изпълнителят трябва да бъде уведомен писмено и се задължава да отстрани 

установените пропуски в срок до 3 работни дни от получаване на писменото 

уведомление. 

 

7. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

7.1 Плащанията по договора се извършват от Възложителя на Изпълнителя с банкови 

преводи срещу предоставени фактури по посочена във фактурите банкова сметка на 

Изпълнителя. 

7.2 Плащанията ще бъдат превеждани поетапно на база извършената и приета работа 

както следва:  

- авансово плащане в размер на 30% от общата сума на договора съгласно т. 4.1. по-

горе, дължимо в рамките на три работни след подписване на договора и издаване на 

фактура от Изпълнителя; 

- финално плащане в размер на 70% от общата сума на договора съгласно т. 4.1. по-

горе, дължимо в рамките на пет работни след приключване на работата и подписване на 

приемо-предавателен протокол от страните. 

 

8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят се задължава: 

8.1 Да спазва договореният с този договор времеви график; 

8.2 Да извърши в пълния им обем договорените работи и своевременно да предоставя 

информация за тяхното изпълнение на Възложителя; 

8.3 Да уведомява Възложителя своевременно за всички важни обстоятелства, свързани 

с успешното изпълнение на своите задължения по настоящия договор; 

8.4 Да отстрани своевременно и за своя сметка всички установени нередности, пропуски 

или непълноти в работата си, на база предоставените препоръки от Възложителя; 

mailto:life@sidp.bg
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8.5 Изпълнителят носи цялата отговорност за всички искове, загуби, щети или други 

задължения, възникнали във връзка с настоящия договор по вина на Изпълнителя, освен 

ако исковете, загубите, щетите или другите задължения са възникнали по вина на 

Възложителя. 

 

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ОТГОВОРНОСТ 

Възложителят се задължава: 

9.1 Да осигури на изпълнителя пълната информация и съдействие, необходими за 

изпълнение на работата по договора; 

9.2 Да определи свой представител за комуникация и съвместна работа с Изпълнителя 

по настоящия договор; 

9.3 Да проверява, прави препоръки и приема своевременно извършената работа в 

рамките на договора; 

9.4 Да извършва плащанията според договорените условия; 

9.5 Възложителят не носи отговорност за действия на трети страни, злополуки, 

заболяване или всякакви загуби (независимо от причините за тях), възникващи в 

процеса на или при изпълнението на настоящия договор. 

 

10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Настоящият Договор се прекратява при следните случаи: 

10.1 Когато една от страните е обявена за несъстоятелна или е в процедура на 

ликвидация/банкрут преди изпълнението на договора; 

10.2 При изтичане срока на договора; 

10.3 С писмено споразумение от двете страни; 

10.4 Когато Изпълнителят или Възложителят не изпълни задълженията си по договора 

или ги изпълни некоректно. 

 

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

11.1. Освен в случаите, когато не е договорено друго, никоя от страните по настоящия 

договор не носи отговорност за ненавременното и/или некоректно изпълнение, цялостно 

или частично, на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението на 

съответното задължение се дължи на обстоятелства, които не биха могли да се предвидят 

при подписването на договора и чиито последици са непреодолими за Страната, 

позоваваща се на тях. 

11.2. Страната, позоваваща се на гореспоменатите обстоятелства, е длъжна незабавно и 

обстойно да уведоми другата страна за тяхната поява и да предприеме всички 

необходими мерки за ограничаване на последиците от тези обстоятелства. 

11.3. Ако в рамките на 15 дни от появата им гореспоменатите обстоятелства все още са 

налице, всяка от страните има право да уведоми другата за прекратяването “де юре” на 

настоящия договор, без да може да предяви иск за щети от другата. 
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12. ПРИЛОЖИМО ПРАВО, СПОРОВЕ 

12.1 Настоящият договор се регламентира и тълкува в съответствие с българското 

законодателство. 

12.2 Всички спорове или несъгласия, възникващи от или във връзка с настоящия 

договор, следва да бъдат решавани по добронамерен начин от страните. Ако не бъде 

постигнато добронамерено решение, горепосочените ще бъдат решавани по съдебен ред 

в българските съдилища със съответната компетенция. 

 

13. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Изпълнителят е длъжен да спазва правилата за конфиденциалност по отношение на 

всичко, свързано с дейността на Възложителя. Изпълнителят не трябва да разкрива пред 

трети страни информация, която не е публично разгласена и която му е известна поради 

връзките му с Възложителя. Изпълнителят не трябва да използва подобна информация 

за лична изгода или в интерес на трета страна, нито в ущърб на Възложителя. Тези 

задължения не се обезсилват при прекратяване на възложената работа. 

 

14. ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ 

Изпълнителят носи отговорност за всички данъци и осигуровки по плащанията, които е 

получил по настоящия договор. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

15.1 Настоящият договор може да бъде изменян само ако измененията са в писмен вид 

и подписани от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица. 

15.2 Настоящият договор е изготвен в два екземпляра с еднаква правна стойност, по 

един за всяка страна. Подписан от двете страни днес, 27.11.2020 г. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

/п/…заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД…    /п/ заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД 

инж. Веселин Нинов     Иван Мишев – председател на УС 

 Директор на СИДП ДП – Шумен    на Рибарско сдружение „Балканка 

        2009“ 

 

 

/п/…заличено съгл. чл. 59 от ЗЗЛД… 

Димитричка Арнаудова 

РСО при СИДП ДП - Шумен 


