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ДОГОВОР № 25/09.03.2020г. 
за “Абонаментно правно обслужване” 

 

 

Днес, 09.03.2020 г., в гр. Генерал Тошево, между:  

 

1.ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП  към „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО 

ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП – Шумен,с БУЛСТАТ 2016174120061 ,със седалище и адрес на 

управление: гр. Генерал Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, представлявано от директора 

инж. Йорданка чл.59 от ЗЗЛД Найденова, и Станка Лазарова счетоводител,оперативен, от една 

страна, наричан по-долу КЛИЕНТ – АБОНАТ, и 

 

2.„ Адвокатско дружество „Георгиев и Георгиева” с БУЛСТАТ чл.59 от ЗЗЛД, вписан под 

ч(л.59 от хЗЗЛД към Добричка Адвокатска Колегия.”,със седалище и адрес на управление: чл.59 

от ЗЗЛД, представлявано от управителя адв.Цветан Георгиев, наричано по-долу за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор, като страните се 

споразумяха за следното: 

 

Изпълнителят е определен за такъв след провеждане на процедура процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без обявление по реда на чл. 182, т.5 от  ЗОП, 

приключил с протоколи и доклад на Комисията от 12.02.2020г.  и Решение за класиране и 

определяне на изпълнител № 5/12.02.2020г.  на Директора на ТП ДГС Генерал Тошедво  

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

Чл. 1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема считано от 

09.03.2019г., на която дата настоящия договор влиза в сила, да извърши „Абонаментно правно 

обслужване“ на възложителя, а именно: Осъществяване на текущо правно обслужване по 

смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения 

свързано с дейността на Възложителя, включително по  специфични въпроси от областта на 

обществените поръчки, търговско, вещно,  облигационно, административно и трудово право и 

специализираното законодателство в областта на горите и ловната дейност,  на абонаментен 

принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано 

ежемесечно), както и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, 

заповеди, договори и други документи и книжа свързани с дейността на Възложителя.  

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1). Срок на договора: една година от влизане в сила на договора –до  09.03.2020г. 

вкл. 

(2).  Място на изпълнение: Изпълнението на услугите по чл.1 от настоящия договор ще 

се приема в административната сграда на Възложителя, находяща се на адрес: гр. Генерал 

Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, и/или на посочения в този договор e-mail адрес на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – АБОНАТ; 

 

ІІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПЛАЩАНИЯ  

Чл.3(.1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо 

възнаграждение за извършената от него работа за срока на договора в размер на 9 000,00 лв. 

(девет хиляди лева) без вкл. ДДС.  Посочената сума е платима на 12 ( дванадесет) равни 

месечни абонаментни вноски, всяка от които в размер на 750,00 лв. (седемстотин и петдесет 

лева) без вкл. ДДС. 

(2). За явяване по дела свързани с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият 

дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отделно възнаграждение извън уговореното в настоящия договор, 

съгласно чл.6, т.11, предложение второ от Наредба №1 за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения.  Размера на възнаграждението в тези случай се определя на основание 

разпоредбите на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

(3). Заплащането на уговорената в настоящият договор месечна абонаментна вноска се 
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извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ в лева по банков път с платежно нареждане по сметка 

на Изпълнителя в срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактура 

или ДПЗС по образец утвърден от съответната адвокатска колегия  

(4). Всички плащания в полза на Изпълнителя се извършват по банкова сметка посочена 

в издадената фактура. 

 (5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени по чл.3, ал.4 в срок от 1(един) дни считано от момента на промяната. В 

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията 

са надлежно извършени. 

(6). В случаите на необходимост от участие в семинари и/или обучения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с работата на Възложителя и/или при настъпили промени в 

приложимото работно законодателство, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поема и нужните разходи за 

осъществяване на обучението. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява без отклонения съответната услуга, 

съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка; 

2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно стадии 

на изпълнение и технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ е длъжен: 

1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 

съгласно настоящия договор. 

2. Да предостави на Изпълнителят  в пълен обем необходимата информация за 

извършване на поисканата услуга, както и да осигури необходимото  съдействие, доколкото това 

е по възможностите му;  

3. За изпълнение на дейностите по настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ, 

предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящо  работно място отговарящо на изискванията за 

безопасни условия на труд в административната си сграда, оборудвано с необходимото 

обзавеждане,  снабдено с компютърна конфигурация и телефон, принтер , скенер,  факс, 

Интернет и консумативи .  

4. В случаите на необходимост от участие в семинари и/или обучения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с работата на стопанството и/или при настъпили промени в 

законодателството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поема нужните разходи за осъществяване на обучението. 

5. Да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички допълнително направени разходи  свързани 

с извършената услуга като административни, нотариални и др. такси и разноски; командировки, 

пътни и дневни, когато са непосредствено свързани с извършената консултация или работа  

6. Да не предоставя на трети физически или юридически лица получената от 

Изпълнителят  информация, както и становища и документация по различни въпроси, свързани 

с изпълнението на настоящия договор, без изричното му съгласие.  

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. При изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор да получи уговореното 

възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на 

договора. 

3. Да откаже писмено възложена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ работа, която излиза 

извън предмета на настоящия договор  

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен: 
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1. Да изпълнява посоченото в раздел I от настоящия договор и при поискване да: 

 1.1. Предоставя писмени и устни съвети, консултации и становища по въпроси, 

поставени от Възложителя; 

1.2. Осъществява контрол за законосъобразност и редовност от юридическа гледна точка 

на представени документи при осъществяване дейността на Възложителя; 

1.3. Изготвя проекти на документи, договори, индивидуални административни актове, 

пълномощни, вътрешни актове и други правни документи 

1.4. Представлява Възложителя пред държавни органи и организации, както и пред 

физически и юридически лица, в защита на неговите права и интереси, получава, предава и 

съхранява съдебна документация; 

1.5. Защитава и представлява Възложителя по спорове пред съдебни инстанции и други 

юристдикции в страната и чужбина и представлява пред съдебно - изпълнителни служби и 

частни съдебни изпълнители; 

1.5. Пряко да участва в преговори, с оглед извънсъдебно решаване на спорове в интерес 

на Възложителя; 

2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 

задълженията му по настоящия договор. 

3. Да спазва разумни срокове за извършване на съответната правна услуга и да уведомява 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ при възникнала необходимост от неговото съдействие;  

4. Да осъществява защита на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ пред съответните компетентни 

органи в досъдебни и съдебни производства по трудови, административни, административно – 

наказателни, наказателни,  граждански, търговски и изпълнителни дела свързани с дейността 

му, съгласно общите разпоредби на законите и при спазване на професионалната етика, като в 

рамките на един работен ден подробно информира същия за хода на процесите и необходимите 

мерки, които следва да бъдат предприети. 

5. Да издава съответен разходооправдателен документ – Фактура/Договор за правна 

защита и съдействие ДПЗС-по образец съгласно изискванията на Закона за адвокатурата), въз 

основа на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-АБОНАТ извършва плащането на уговореното в настоящия 

договор месечно възнаграждение. 

6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 7( седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок ( ако е приложимо ). 

 

V. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл.5.(1) В случай, че в срок до два работни дни след получаване на всяко изпълнение на 

възложена по този договор правна услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ не направи 

мотивирано писмено възражение за нейното качество или срок на изпълнение, съответното 

изпълнение се счита за прието без възражения. 

(2) При наличие на възражение по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ – АБОНАТ 

следва да посочи писмено срок за отстраняване на нередностите по изпълнението в зависимост 

от естеството на възложената работа в рамките на посочените задължения в настоящия договор.  

 

VІ. НЕУСТОЙКИ, ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ  

Чл.6.(1). При неплащане на дължимите суми в срок, Възложителят дължи на 

Изпълнителя неустойка за забава в размер на законната лихва, която се начислява върху 

просрочената сума до окончателното й изплащане от Възложителя.  

(2). Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(3). В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(4). Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 

с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна в срок 1( един) ден от настъпването на непреодолимата сила. 

При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
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(5). Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

Чл.7 ( 1).С изтичане на неговия срок. 

(2). При прекратяване на юридическото лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ по реда на 

ТЗ и ЗГ 

(3). По взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма. 

(4). Всяка от страните може да прекрати договора с тримесечно предизвестие изпратено 

писмено до другата страна. 

(5). В случаите когато договорът бъде прекратен от едностранно страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ, същият се задължава да изплати дължимото тримесечно 

възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо от обема на  работата извършена до момента 

на прекратяване  на договора. 

 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 8 (1). За целите на настоящия договор страните се договарят да разбират 

употребените думи и изрази по следния начин:  

1. "Правно обслужване" - даване на устни и/или писмени становища, мнения, съвети, 

съображения, указания и др., свързани с действащото или отмененото законодателство в 

страната, независимо от съответния правен отрасъл; изготвяне на договори, заявления, молби, 

разписки, пълномощни, както и всякакви други писмени актове и книжа; предоставяне на 

справки (устни или писмени) относно нормативни или други актове на органите на държавна 

власт, държавно управление или на съдебната власт;  

2. “работа”  или  “услуга” – независимо от словосъчетанието, което е употребено – всяка 

дейност включително и “правна консултация”, осъществена по искане на или в полза на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, независимо дали се заключава в 

предприемане на фактически действия или даване на съвети и оказване на съдействие във 

връзка с изпълнение на задълженията му, произтичащи от настоящия договор.  

3.  "Абонамент" - ангажираност на АДВОКАТ - КОНСУЛТАНТА с оказването на правни 

услуги на АБОНАТА с предимство пред другите му клиенти срещу ежемесечни регулярни 

плащания на възнаграждение в договорения размер.  

(2). Във връзка с изпълнението на задълженията си, произтичащи от настоящия договор, 

страните по него посочват адреси за кореспонденция, както следва: 

 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП  гр. Генерал 

Тошево, ПК 9500, ул. „3-ти март“ № 42, dgs.g_toshevo@dpshumen.bg, 05731/2105; 05731/2190 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: чл.59 от ЗЗЛД.  

 

(3). Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 

уведомления помежду си само в писмена форма. Писмената форма се смята за спазена и когато 

те са отправени по телекс, телефакс или друго техническо средство, което изключва 

възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. 

(4). В случай, че някоя от страните промени адреса си, посочен в ал. 1, тя е длъжна да 

уведоми писмено другите страни като посочи новия си адрес, а до получаването на такова 

уведомление, всички съобщения достигнали до стария адрес ще се считат за получени. 

(5). Възникналите спорове относно изпълнението, неизпълнението, тълкуването и 

прекратяването на настоящия договор ще бъдат решавани чрез преговори между страните, а при 

невъзможност за постигане на съгласие – ще бъдат отнасяни за разглеждане от компетентния 

български съд.   

(6). В случай, че някоя от клаузите по настоящия договор бъде отменена или обявена за 

недействителна, то това няма да води до отмяна на останалите клаузи от договора. 

(7). За неуредените въпроси в договора се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, 

както и действащото българско законодателство  
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(8). Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя, ведно с цялата 

приложена документация  

(9). Страните по настоящия договор не могат да го изменят или допълват освен в 

предвидените по ЗОП хипотези. 

 

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

страните по него.  

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ –АБОНАТ:...п/печат/...........            за ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...........п................ 

Директор на ТП „ДГС Ген.Тошево”           (адв.Цветан Георгиев, управител на АД „Георгиев и                

 (инж. Йорданка Найденова)                                                 Георгиева)       

 

Счетоводител,оперативен:………п.………………… 

                               /Ст.Лазарова/ 

 

 

 

 


