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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Министерство на земеделието и храните 

“Североизточно държавно предприятие” ДП – Шумен 
гр. Шумен-9700, ул. ”Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123, e - m a i l : d p s h u m e n @ m z h . g o v e r m e n t . b g  

 

Д О Г О В О Р 

 
№ 56/09.06.2015 година 

В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора за изпълнение, 

съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 

Днес 09.06.2015 г., в гр. Шумен, между: 

1. „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен (СИДП ДП), със седалище и 

адрес на управление: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. “Петра” № 1, вписано в 

Търговския регистър към АВ – гр. София с ЕИК: 201617412, управлявано и представлявано от инж. 

(заличено…..), в качеството си на Директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 

страна 

и 

2. „Рекламен Маркет“ ООД, с ЕИК: 201017509, със седалище и адрес на управление: гр. София 

– 1618, община Столична, област София (столица), район р-н „Красно село“, ул. „Иван Йончев“ № 

6, вх. 1, ет. 6, ап. 28, представлявано от (заличено…..), в качеството ѝ на управител и съдружник на 

дружеството, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, и на основание 

разпоредбите на чл. 101е от ЗОП, се сключи настоящият договор предоставяне на услуга по реда на 

гл. 8а от ЗОП за извършване на информационно и медийно обслужване при следните условия: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави услуги по: 

„Публикуване на обяви, съобщения и други текстове, свързани с дейността на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за 2015 г. и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС“, 

в национален ежедневник и местни вестници, разпространявани в областите Търговище, Шумен, 

Добрич и Варна“, свързано с дейността и интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в рамките на срока на 

договора. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл. 2.(1) За услугите по разпоредбите от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение, определено, съгласно предложените от него единични цени за 

колон миилиметър за публикации във вътрешните страници на вестника или в страниците за обяви 

и със срок за изпълнение, съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:  

1. Срок на публикуване – 1 (един) ден, считано от датата на подадената заявка; 

2. Единични цени за колон милиметър, без включен ДДС, както следва: 

2.1. За национален ежедневник: 

- за публикуване във вътрешни страници и в страниците за обяви на вестника – 0,20 лв., на 

колон милиметър, без ДДС; 

2.2. За местен вестник за областите Търговище, Шумен, Добрич и Варна: 

- за публикуване във вътрешни страници и в страниците за обяви на вестника – 0,25 лв., на 

колон милиметър, без ДДС. 

(2) Заплащането на възнаграждението се извършва по банков път в седем (7) дневен срок след 

публикуване на материалите и срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура по следната банкова 

сметка:  

(заличено…..) 

(заличено…..) при банка „(заличено…..)“ – Клон гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 101. 

IIІ. СРОК НА ДОГОВОРА. 



2 
 

Чл. 3. Този договор се сключва за срок от една година и влиза в сила от датата на подписването 

му. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА BЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава дa заплати уговоренaтa сумa в рaзмерa, по нaчинa и в 

сроковете, определени в нaстоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при поискване да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

изпълнение на дейностите по настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не преотстъпва възмездно или безвъзмездно закупените 

по настоящия договор рекламни площи. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за съдържанието, авторските права, правилата по ЗЗК 

и тези на потребителите по ЗП, действащото законодателство, добрите нрави и обществен ред, като 

в случай на претенции от 3-ти лица се задължава да освободи/компенсира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

такива претенции. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава дa изпълни предмета на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява задълженията си по договора качествено и 

добросъвестно, в срок и в съответствие с уговореното, при съобразяване и зачитане интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да възложи 

осъществяването и списването на конкретен журналистически материал, съгласно чл. 1, ал. 2. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да се съобрази с корекциите, предложени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 

предоставения готов материал има съществени недостатъци, които правят изпълнението 

невъзможно или ако публикуваният текст би бил с грешки. 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. 

Чл. 6. Настоящият договор може да бъде прекратен: 

1. незабавно и едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление, без да дължи 

обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за нанесени вреди, когато в процеса на изпълнение 

на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са установени неотстраними отклонения от определените с 

договора срокове, качествени показатели и образци на рекламните материали; 

2. в случаите по чл. 43, ал.4 от ЗОП,  

3. при настъпване на обстоятелства правещи невъзможни изпълнението на настоящия договор и 

дължащи се на непреодолима сила; 

4. с изтичане на срока на договора; 

5. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

6. когато изпълнението на договора е станало невъзможно поради прекратяване на която и да е от 

страните, по реда и съгласно действащото българското законодателство; 

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако 

в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

8. С развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

няма да извърши услугата с нужното качество и в дадения срок.  

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения.  

 

VI. СЪОБЩЕНИЯ. 
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Чл. 9. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се 

извършат в писмена форма или по телефон, факс и e-mail адреса на страните. 

Чл. 10. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е 

длъжна в седем (7) дневен срок да информира ответната страна. 

Чл. 11. Адресите за кореспонденция на страните са, както следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ЦУ на СИДП ДП-Шумен: гр. Шумен-9700, община Шумен, област 

Шумен, ул. „ Петра” №1, тел: (054) 833 123, e-mail: office@dpshumen.bg  

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – (заличено…..) – управител на „Рекламен Маркет“ ООД, с адрес на 

кореспонденция: гр. София – 1000, ул. „(заличено…..)” № 29А, ет. 2, офис 9, телефон: (заличено…..) 

и 0886 704800, e-mail: (заличено…..) 

 

VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ. 

Чл. 9. При неизпълнение на заявена рекламна публикация съгласно настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 0,5 %  (нула цяло и пет 

десети процента)  от дължимата сума за съответната публикация, изчислена съгласно предвиденото 

в чл. 2 за всеки ден забава, както и повторно публикуване на рекламата за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 10. При неспазване на сроковете и начина на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и една десета процента) от 

дължимата сума за всеки ден забава. 

Чл. 11 Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по 

договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред. 

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. 

Чл. 12. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

Чл. 13. Настоящият договор може да бъде изменян по взаимно съгласие между страните, 

изразено в писмено споразумение(анекс) и при хипотезите посочени в ЗОП. 

Чл. 14 За други неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство. 

Чл. 15. Възникналите спорове, относно изпълнението, неизпълнението или тълкуването на 

настоящия договор се решават, чрез преговори и взаимно съгласие между страните, изразено в 

писмено споразумение, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентен съгласно 

гражданското законодателство на Р. България. 

Чл. 16. Неразделна част от настоящия договор са спецификация и ценово предложение, 

приложени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Настоящият договор се изготви в два (2) еднообразни и оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

1. инж. (заличено…..)     1. (заличено…..) 

Директор на СИДП ДП-Шумен    управител на „Рекламен Маркет“ ООД 

 

 

 

2. (заличено…..) – р-л „Финансов отдел“ и 

Главен счетоводител на СИДП ДП – гр. Шумен 


