
ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР 

 

№ 61/Др/01.06.2022 г.  

 

 

 

Днес 01.06.2022 г. в с. Старо Оряхово, обл. Варна , между   

 1. ТП Държавно ловно стопанство „Шерба" към СИДП ДП Шумен, със 

седалище и адрес на управление: с  Старо Оряхово, обл. Варна, ул. Дунав №8, 

БУЛСТАТ: 2016174120080, представлявано от инж. Йордан (заличено на осн. чл. 59 от 

ЗЗЛД) Радославов в качеството му на ДИРЕКТОР на териториалното поделение и 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – РСО-Главен счетоводител, наричано по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна   

и 

Мирослава (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  Стоянова, ЕГН: (заличено на осн. чл. 59 

от ЗЗЛД), ЛК (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) издадена от МВР  гр. Варна, адрес: гр. 

Варна, (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД)  ап.22    и наречен по-долу за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ (КОНСУЛТАНТ)  от друга страна 

 

На основание чл. 20, ал. 4, т. 3  ЗОП и Заповед на Директора на СИДП ДП – Шумен          

№ 297/05.05.2022 г. се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.  

 

   Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят (КОНСУЛТАНТА) приема лично, 

ежемесечно, за срока на действие на договора, да предоставя консултации за 

агротехнически мероприятия на стопанисваните от ТП ДЛС „Шерба“ дивечови ниви и 

земеделски земи. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА. 

 

Чл. 2.(1). Консултациите по чл.1 следва да бъдат предоставени  на Възложителя в срок 

до  3 (три) работни дни. Договорът се счита за изпълнен с подписването на двустранен 

приемо-предавателен протокол между страните. 

(2) Настоящия договор се сключва за срок от една календарна година и поражда 

действие от датата на неговото сключване. 

(3) Срокът по ал. 1 може за бъде удължен по взаимно писмено съгласие на страните. 

 

Ш. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Чл.3.Възложителят се задължава да заплати ежемесечно нетно 

възнаграждение в размер на 550.00 лв. (петстотин и петдесет лева). 

Чл.4. Възнаграждението по чл. 3 се дължи и заплаща в срок до 15-то число  от датата на 

предаване на консултантската услуга на последващия месец по посочена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, като за извършеното плащане Възложителят изготвя 

служебна бележка и сметка за изплатени суми. 

 



Чл.5. За изготвяне на конкретни проекти и изпълнение на определени процедури, се 

сключва отделно споразумение, в което страните уреждат отношенията си по 

конкретния казус. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

 

Чл.6(1). Консултантът се задължава: 

а). да изпълни услугите предмет на настоящия договор, съгласно притежаваната 

квалификация и при стриктно спазване на нормативната уредба, свързана с 

консултантските услуги; 

б). да не разпространява сведения, представляващи служебна, производствена  или 

търговска тайна, както и други сведения, имащи конфиденциален характер за 

Възложителя или негови контрагенти, станали известни на Консултанта при или по 

повод изпълнението на възложена на основание на настоящия договор работа; 

в), да извърши възложените му с настоящия договор услуги с дължимата грижа и 

на високо професионално ниво; 

г). да информира своевременно Възложителя, за всички негови задължения и права, в 

областта на аграрния бизнес и управление на риска, произтичащи от националното и 

европейско законодателство. 

(2). Консултантът има право: 

а), да изисква и получава своевременно от Възложителя, всички необходими 

документи и информация, свързани с предоставяне на консултантските услуги по 

Договора; 

б). да изисква и получава всяко друго, необходимо за изпълнението на настоящия 

договор съдействие и указания; 

в), да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените 

срокове. 

Чл.7(1). Възложителят се задължава: 

а) да осигури своевременно на Консултанта документи и информация, необходими за 

осъществяване предмета на настоящия договор, както и да осигурява всяко друго, 

необходимо за изпълнението на услугите по Договора съдействие; 

б) да заплати, уговореното в настоящия договор възнаграждение, като спазва 

договорените срокове.  

в, да не нарушава оперативната самостоятелност на Консултанта. 

 (2). Възложителят има право: 

а) да изисква от Консултанта предоставяне на консултации в областта посочена в чл. 1. 

б) да получи консултациите, в писмен вид и в поискания срок. 

(3). Възложителят има право да се разпорежда по своя преценка с всички резултати, 

получени в изпълнение на този договор. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 8. Договорът се прекратява: 

a) c изпълнение на възложените услуги; 

б) по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;  

 



VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.9.  Консултантът не носи отговорност в случаите, когато за Възложителя са настъпили 

вреди, поради не оказване от негова /на Възложителя/ страна на необходимо съдействие и/или 

не представяне на документи. 

Чл.10. Страните решават възникналите спорове, свързани с изпълнението на настоящия 

договор по споразумение, а когато това не е възможно, по реда указан в българското 

законодателство. 

Чл.11. Нищожността на някоя от клаузите по настоящия договор не води до нищожност на 

договора като цяло. 

Чл.12. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с 

неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 

прекратяването, изпълнението или неизпълнението, както и за всички въпроси неуредени с 

настоящия договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство, като 

страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие, спорът се 

отнася за решаване пред компетентния български съд. 

 

Договорът се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

ДИРЕКТОР:  /п/     ………/п/…………………. 

      /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) /  / (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) / 

 

РСО-ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ   /п/ 

                       /(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) / 

 

ИЗГОТВИЛ  /п/ 

Адв. (заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) – обслужващ юрист 

 

СЪГЛАСУВАЛ  /п/ 

(заличено на осн. чл. 59 от ЗЗЛД) - Зам.Директор  

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 


